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Код 

товарної 

підпозиції

Назва товарної підпозиції Митниця 

оформлення

Країна 

походження 

товару

Середня 

вартість 

дол.США/кг

720110 Чавун переробний та чавун дзеркальний у 

чушках, болванках або інших первинних 

формах: чавун переробний нелегований з 

масовою часткою 0,5 % або менше фосфору:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,38

720211 Феросплави: феромарганець: з масовою 

часткою вуглецю понад 2 %:

Сумська 

митниця ДФС

1,40

720211 Феросплави: феромарганець: з масовою 

часткою вуглецю понад 2 %:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,29

720229 Феросплави: феросиліцій: інший: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 0,44

720229 Феросплави: феросиліцій: інший: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,01

720229 Феросплави: феросиліцій: інший: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,01

720229 Феросплави: феросиліцій: інший: Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,40

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 1,52

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 1,45

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Донецька 

митниця ДФС

Албанія 1,77

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,54

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,73

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,76

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,74

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,74

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Запорізька 

митниця ДФС

Казахстан 1,82

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 1,56

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Запорізька 

митниця ДФС

Албанія 1,69

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,53

Середньорозрахункова вартість товарів 72-83 груп згідно з УКТЗЕД при імпорті в 

Україну в розрізі митниць за серпень 2015 року

Средняя таможенная стоимость товаров  72-83  группы.  



720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,52

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Сумська 

митниця ДФС

Албанія 1,79

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 1,68

720241 Феросплави: ферохром: з масовою часткою 

вуглецю понад 4 %:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,58

720249 Феросплави: ферохром: інший: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,15

720249 Феросплави: ферохром: інший: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,53

720249 Феросплави: ферохром: інший: Донецька 

митниця ДФС

Китай 3,00

720249 Феросплави: ферохром: інший: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,43

720249 Феросплави: ферохром: інший: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,30

720299 Феросплави: інший: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,20

720299 Феросплави: інший: інші: Донецька 

митниця ДФС

Словаччина 2,17

720299 Феросплави: інший: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Китай 3,12

720299 Феросплави: інший: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,55

720299 Феросплави: інший: інші: Одеська 

митниця ДФС

Індія 2,28

720299 Феросплави: інший: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,24

720299 Феросплави: інший: інші: Сумська 

митниця ДФС

Казахстан 0,58

720299 Феросплави: інший: інші: Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 2,56

720711 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою 

часткою вуглецю менш як 0,25 %: прямокутного 

(включаючи квадратний) поперечного перерізу, 

ширина якого менша, ніж подвійна товщина:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,49

720720 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою 

часткою вуглецю 0,25 % або більше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,53

720720 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою 

часткою вуглецю 0,25 % або більше:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,10

720720 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою 

часткою вуглецю 0,25 % або більше:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,31

720851 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки понад 10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,42



720851 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки понад 10 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,44

720851 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,40

720851 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,85

720851 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки понад 10 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 0,99

720851 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки понад 10 мм:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,41

720852 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,39

720852 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,39

720852 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 1,00



720852 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,78

720852 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,69

720852 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,40

720853 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 

4,75 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,40

720853 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 

4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,39

720853 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 

4,75 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,62

720853 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 

4,75 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 0,99

720853 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, гарячекатаний, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриття: інший, не у рулонах, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування: 

завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 

4,75 мм:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,33



720916 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,47

720916 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,48

720916 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,44

720916 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,46

720916 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 0,88

720917 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,49



720917 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Словаччина 0,69

720917 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,44

720917 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,47

720917 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,46

720917 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Чернігівська 

митниця ДФС

Туреччина 0,77

720917 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,67

720917 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,51



720926 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,46

720926 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45

720926 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,46

720926 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,50

720926 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,80

720926 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45



720926 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм (лист від 20.05.14 № 11582/7/99-

99-24-02-03-17):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,47

720927 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,46

720927 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45

720927 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,47

720927 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,46

720927 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,46



720927 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,65

720927 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: не у 

рулонах, без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

720990 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: інший:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 1,50

720990 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 

600 мм або більше, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного або іншого покриття: інший:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 1,75

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,98

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,18

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 0,95

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,07

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,07

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 0,96



721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,03

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,99

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 0,97

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,30

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,97

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 0,98

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,40

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Казахстан 0,92

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Казахстан 0,92

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,07

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,07



721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Сумська 

митниця ДФС

Словаччина 0,98

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Сумська 

митниця ДФС

Словаччина 0,94

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,10

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 0,99

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,13

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Казахстан 1,04

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,88

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,03

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Херсонська 

митниця ДФС

Казахстан 1,01

721012 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: з 

гальванічним або іншим покриттям оловом: 

завтовшки менш як 0,5 мм:

Херсонська 

митниця ДФС

Казахстан 1,03

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 0,97



721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 1,01

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 0,70

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,99

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 0,97

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,02

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,40

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,27

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,97

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,99

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,68

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,23



721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,93

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1,01

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,22

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 0,78

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,99

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 1,00

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1,65

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1,80

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 0,74

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 0,93

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Індія 0,94



721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,99

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,91

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,91

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Австрія 0,99

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,09

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,16

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,04

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,11

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,63

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,09

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 1,19



721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 0,89

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 0,86

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 0,75

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,92

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,02

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,19

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,28

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 0,97

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,94

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,31

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 0,96



721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,65

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,83

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,99

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 0,92

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,72

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,25

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,31

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,98

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 0,91

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 1,16

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 1,46



721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 0,94

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 0,90

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,99

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,95

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,27

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 0,73

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,98

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 0,98

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,98

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 0,67

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 0,95



721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,18

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 1,03

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,76

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 0,71

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 0,72

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 0,72

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,20

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,69

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 0,70

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 0,97

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 1,43



721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Чернівецька 

митниця ДФС

Сербія 1,43

721070 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: 

пофарбований, лакований або покритий 

пластмасою:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,99

721090 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: інший:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 5,21

721090 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: інший:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 5,24

721090 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 

600 мм або більше, плакований, з 

гальванічним або іншим покриттям: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 5,71

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Житомирська 

митниця ДФС

1,19

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,59

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,80

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,28

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,50

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,43



721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,48

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,19

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,78

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,56

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,66

721123 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, неплакований, без 

гальванічного або іншого покриття: без 

подальшого оброблення, крім холодного 

прокатування (обтиснення у холодному стані): 

з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

Чернігівська 

митниця ДФС

Туреччина 0,81

721210 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: з гальванічним або 

іншим покриттям оловом:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,06

721210 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: з гальванічним або 

іншим покриттям оловом:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 2,19

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Волинська 

митниця ДФС

Греція 0,94

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,76

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,23



721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,99

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,12

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,27

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Львівська 

митниця ДФС

Греція 0,86

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,76

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 1,80

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 0,93

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,91

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,85

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,93

721240 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: пофарбований, 

лакований або покритий пластмасою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,00

721250 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: інакше покритий:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 0,82

721250 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: інакше покритий:

Запорізька 

митниця ДФС

Словаччина 0,81

721250 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: інакше покритий:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,99

721250 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 

менш як 600 мм, плакований, з гальванічним 

або іншим покриттям: інакше покритий:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,68



721391 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені 

в бунти, вироблені з вуглецевої сталі: інші: 

круглого поперечного перерізу діаметром менш 

як 14 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,84

721399 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені 

в бунти, вироблені з вуглецевої сталі: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,67

721399 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені 

в бунти, вироблені з вуглецевої сталі: інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,36

721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,43

721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,58

721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 0,81

721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1,27

721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 1,30

721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,29



721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 0,68

721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,52

721491 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: 

прямокутного (крім квадратного) поперечного 

перерізу:

Чернігівська 

митниця ДФС

Туреччина 0,70

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 0,47

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

0,60

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,59

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,41

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,67



721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,50

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,41

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,39

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

2,32

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 0,94

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 0,94

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,40

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,14

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,46



721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 0,60

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,28

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,34

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,53

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,63

721499 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без 

подальшого оброблення, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння або 

гарячого пресування, включаючи ті, що були 

піддані крученню після прокатування: інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,46

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 1,31

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Вінницька 

митниця ДФС

Румунія 1,22

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,70



721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 1,50

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,71

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,57

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1,72

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 3,40

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 1,42

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 2,28

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,79

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,82

721550 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: інші, 

без подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення в холодному 

стані:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 0,65

721631 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі U-подібні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 0,45

721631 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі U-подібні:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 0,84



721631 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі U-подібні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,88

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

0,71

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 0,58

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 0,61

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,58

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,66

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,54

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,54

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,55



721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 0,60

721632 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі І-подібні:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 0,61

721633 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі H-подібні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,59

721633 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі H-подібні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,63

721633 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі U-, І- або H-подібні, 

без подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше: 

профілі H-подібні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,61

721640 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі L- або T-подібні, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

0,62

721640 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: профілі L- або T-подібні, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування, заввишки 80 мм або більше:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 1,05

721650 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші кутики, фасонні та 

спеціальні профілі, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння або пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,31

721650 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші кутики, фасонні та 

спеціальні профілі, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння або пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,45

721650 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші кутики, фасонні та 

спеціальні профілі, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння або пресування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45



721650 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші кутики, фасонні та 

спеціальні профілі, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння або пресування:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 1,64

721650 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші кутики, фасонні та 

спеціальні профілі, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння або пресування:

Одеська 

митниця ДФС

Румунія 0,70

721650 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші кутики, фасонні та 

спеціальні профілі, без подальшого 

оброблення, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння або пресування:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,90

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,39

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,82

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,25

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,15

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,00

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,20

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,10

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,42



721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 1,36

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,79

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,99

721661 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: кутики, фасонні та спеціальні 

профілі, без подальшого оброблення, крім 

деформування або оброблення у холодному 

стані: вироблені з плоского прокату:

Харківська 

митниця ДФС

0,41

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,68

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,47

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,23

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,56

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

митниця ДФС

Молдова 1,36

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,65

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,00

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 1,02

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,13



721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,13

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 4,57

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,76

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,22

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,25

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,54

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,25

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,42

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,90

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 1,57

721691 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані 

або оброблені у холодному стані, одержані з 

плоского прокату:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,21

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,67

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 0,66

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,58

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,01

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,79



721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,49

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,15

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,17

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,50

721710 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або 

непокритий, шліфований або нешліфований:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,59

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,93

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,12

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Запорізька 

митниця ДФС

4,93

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,83

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,20

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 1,55

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,15

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1,42

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,89

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 2,01

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Сумська 

митниця ДФС

Іспанія 1,98

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Сумська 

митниця ДФС

Бельгія 1,89

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 2,12

721720 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям цинком:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 2,60

721730 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям іншими недорогоцінними 

металами:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,24

721730 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям іншими недорогоцінними 

металами:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,48

721730 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям іншими недорогоцінними 

металами:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,92

721730 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям іншими недорогоцінними 

металами:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,25



721730 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям іншими недорогоцінними 

металами:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 2,23

721730 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям іншими недорогоцінними 

металами:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 0,93

721730 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або 

іншим покриттям іншими недорогоцінними 

металами:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 1,71

721790 Дріт з вуглецевої сталі: інший: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,30

721790 Дріт з вуглецевої сталі: інший: Сумська 

митниця ДФС

Іспанія 2,67

721790 Дріт з вуглецевої сталі: інший: Сумська 

митниця ДФС

Бельгія 2,99

721899 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках 

та в інших первинних формах; напівфабрикати 

з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інша: 

інша:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 8,01

721899 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках 

та в інших первинних формах; напівфабрикати 

з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інша: 

інша:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

28,10

721899 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках 

та в інших первинних формах; напівфабрикати 

з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інша: 

інша:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 6,03

721899 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках 

та в інших первинних формах; напівфабрикати 

з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інша: 

інша:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 7 007,14

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

2,60

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 3,60

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,64

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,04



721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 2,45

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Донецька 

митниця ДФС

Словенія 3,54

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 3,29

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 3,06

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

37,93

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 1,78

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,33

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,59

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,35

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 2,98

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 3,03



721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,69

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,35

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,40

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,65

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,84

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,51

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,74

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,45

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Словенія 2,75

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,86

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 3,94



721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,67

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 2,62

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 4,36

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 3,56

721921 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки понад 10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 3,14

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

2,68

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 2,80

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 2,99

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,78

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,25



721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,74

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,36

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,11

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,31

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 3,36

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Донецька 

митниця ДФС

Іспанія 3,26

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,35

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,59

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,50



721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,29

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,73

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,53

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,18

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 2,67

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 3,15

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,70

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 2,50

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,99



721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 2,60

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 2,61

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,43

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,90

721922 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

гарячого прокатування, не у рулонах: 

завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 

10 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,60

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

2,52

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,49

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,58



721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

61,48

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,30

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,48

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,98

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,86

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,93

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,52

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,07

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,52



721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,93

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 2,53

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,30

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,39

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,34

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,14

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,29

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,54

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,94



721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,85

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,82

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,60

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 2,62

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,75

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,53

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,92

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

3,92

721932 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 3 мм або більше, 

але менш як 4,75 мм:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 3,27



721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

2,56

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,20

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 3,08

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 3,02

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,58

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,80

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,81

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,65



721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,20

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,35

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,33

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,52

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,51

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,57

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,31

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

3,26

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,59



721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,13

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,05

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,61

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 2,53

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,25

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,69

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,20

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,02

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,67



721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,40

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,28

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2,14

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2,94

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,54

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,14

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,93

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,61

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,46



721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,89

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,60

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,69

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,11

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,89

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 3,95

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 1,47

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,37

721933 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки понад 1 мм, але 

менш як 3 мм:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 3,27



721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

2,61

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

2,37

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,71

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Малайзія 4,56

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,58

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

48,19

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,05

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,39

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,00



721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,03

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,28

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,95

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,66

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,47

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,05

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,65

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,74

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,44



721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,16

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,34

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,62

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,56

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,40

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,64

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 2,85

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,54

721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,32



721934 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки 0,5 мм або 

більше, але не більш як 1 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,95

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,64

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,80

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,49

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,95

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 1,93

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,65

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,78

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,38

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,35

721935 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані): завтовшки менш як 0,5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,40



721990 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: інший:

Вінницька 

митниця ДФС

1,81

721990 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: інший:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,94

721990 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: інший:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 4,93

721990 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: інший:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,26

721990 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або 

більше: інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,85

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,65

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 2,71

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 3,92

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Малайзія 5,26

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,71

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,28

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,35

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,66



722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Індонезія 2,08

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,75

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 123,23

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,96

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,84

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,05

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 5,38

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,49

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,79

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,37

722020 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: без подальшого оброблення, крім 

холодного прокатування (обтиснення у 

холодному стані):

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 3,45



722090 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: інший:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 6,56

722090 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: інший:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 166,46

722090 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,49

722090 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 16,28

722090 Прокат плоский з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 

мм: інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 365,22

722100 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені 

в бунти з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,82

722100 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені 

в бунти з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,88

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Вінницька 

митниця ДФС

2,65

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,78

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 2,68

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,68

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 2,68



722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

26,60

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,35

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,58

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,74

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2,61

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 5,33

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Львівська 

митниця ДФС

Україна 2,67

722211 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: круглого поперечного перерізу:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,82



722219 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 4,09

722219 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,85

722219 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

722219 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,87

722219 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,25

722219 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 2,73

722219 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,88

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Вінницька 

митниця ДФС

Швейцарія 4,80



722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 5,63

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,43

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,28

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 2,88

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 2,75

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Житомирська 

митниця ДФС

3,27

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 3,55

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 3,29



722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,48

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,18

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,69

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 32,66

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,45

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,33

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

7,82

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,88



722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,28

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,86

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,90

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 1,61

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,74

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2,73

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,85

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,75



722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,74

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,10

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,74

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

300,30

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,14

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,28

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,23

722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 5,62



722220 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,42

722230 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: інші прутки та бруски:

Вінницька 

митниця ДФС

2,76

722230 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: інші прутки та бруски:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,02

722230 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: інші прутки та бруски:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,23

722230 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: інші прутки та бруски:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,97

722230 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: інші прутки та бруски:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 315,58

722230 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: інші прутки та бруски:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,69

722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Вінницька 

митниця ДФС

2,73

722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 3,10

722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 3,00

722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 3,29

722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,08



722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,77

722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,20

722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,65

722240 Інші прутки та бруски з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі; кутики фасонні та 

спеціальні профілі з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,36

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 5,31

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,46

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,97

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 3,65

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 3,69

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,80

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Житомирська 

митниця ДФС

4,89

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,48

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Запорізька 

митниця ДФС

Франція 3,65

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,82

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,77

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Київська 

міська 

митниця ДФС

37,07

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,82

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Одеська 

митниця ДФС

Італiя 5,94



722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Полтавська 

митниця ДФС

20,00

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Сумська 

митниця ДФС

Китай 16,00

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 1 661,00

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,77

722300 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,46

722490 Інша сталь легована у зливках або інших 

первинних формах; напівфабрикати з інших 

легованих сталей: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,03

722490 Інша сталь легована у зливках або інших 

первинних формах; напівфабрикати з інших 

легованих сталей: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

19,05

722490 Інша сталь легована у зливках або інших 

первинних формах; напівфабрикати з інших 

легованих сталей: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,76

722490 Інша сталь легована у зливках або інших 

первинних формах; напівфабрикати з інших 

легованих сталей: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,05

722490 Інша сталь легована у зливках або інших 

первинних формах; напівфабрикати з інших 

легованих сталей: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 24,68

722519 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: із кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,56

722519 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: із кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

722519 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: із кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 0,82

722519 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: із кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,58

722519 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: із кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,52

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 0,82

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,04

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,86

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,82



722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,44

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 1,12

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 0,93

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,87

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 3,91

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,59

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,17

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,28

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Австрія 0,91

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 0,81

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,57

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Одеська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,90

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,87

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Одеська 

митниця ДФС

Швеція 1,24



722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,63

722540 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки 600 мм або більше: інший, без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування, не у рулонах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,71

722619 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,58

722619 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 0,78

722619 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,58

722619 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

722619 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

722619 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої 

електротехнічної сталі: інший:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,57

722691 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: інший: без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,15

722691 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: інший: без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,65

722691 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: інший: без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 0,79

722691 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: інший: без 

подальшого оброблення, крім гарячого 

прокатування:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,82

722699 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: інший: інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 14,10

722699 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: інший: інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

21,76

722699 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: інший: інший:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

61,67

722699 Прокат плоский з інших легованих сталей 

завширшки менш як 600 мм: інший: інший:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,12

722790 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені 

в бунти з інших легованих сталей: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,46



722810 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

швидкорізальної сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,56

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Вінницька 

митниця ДФС

Молдова 0,43

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,58

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,00

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,42

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,43

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Київська 

митниця ДФС

Молдова 0,43

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,41

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Львівська 

митниця ДФС

Молдова 0,45



722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Одеська 

митниця ДФС

Молдова 0,43

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,62

722820 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: прутки та бруски з 

кремнієво-марганцевої сталі:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,10

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,49

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 0,50

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,47

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,51



722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,71

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,71

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,16

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,68

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,39

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,64

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,93



722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,54

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,16

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,41

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,81

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,48

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,42

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45



722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 0,94

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,98

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,56

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Чернігівська 

митниця ДФС

0,48

722830 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення після гарячого 

прокатування, гарячого волочіння або 

пресування:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 1,00

722840 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім кування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

94,23



722840 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім кування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,33

722840 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім кування:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,99

722840 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім кування:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 1,96

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 0,81

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,76

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,76

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,13



722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,95

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,95

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 4,21

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,32

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,70

722850 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски без 

подальшого оброблення, крім холодного 

деформування або оброблення у холодному 

стані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,32

722860 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,76



722860 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,00

722860 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: інші прутки та бруски:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,52

722870 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Київська 

митниця ДФС

14,66

722870 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,54

722870 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 1,27

722870 Інші прутки та бруски з інших легованих 

сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 

іншої легованої сталі; порожнисті прутки та 

бруски для буріння з легованих або 

нелегованих сталей: кутики, фасонні та 

спеціальні профілі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

722990 Дріт з інших легованих сталей: інший: Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,46

722990 Дріт з інших легованих сталей: інший: Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,35

722990 Дріт з інших легованих сталей: інший: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 1,34

722990 Дріт з інших легованих сталей: інший: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,77

722990 Дріт з інших легованих сталей: інший: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1,43

722990 Дріт з інших легованих сталей: інший: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 150,13

722990 Дріт з інших легованих сталей: інший: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,50

722990 Дріт з інших легованих сталей: інший: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,47



730210 Вироби з чорних металів для залізничних або 

трамвайних колій: рейки, контррейки та 

зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини 

глухого перетинання, перекладні штанги та 

інші елементи з’єднання та розведення рейок, 

шпали, накладки стикові і підкладки опорні, 

клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, 

рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, 

розпірні бруски, пластини та інші деталі, 

спеціально призначені для з’єднання або 

закріплення рейок: рейки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,03

730210 Вироби з чорних металів для залізничних або 

трамвайних колій: рейки, контррейки та 

зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини 

глухого перетинання, перекладні штанги та 

інші елементи з’єднання та розведення рейок, 

шпали, накладки стикові і підкладки опорні, 

клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, 

рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, 

розпірні бруски, пластини та інші деталі, 

спеціально призначені для з’єднання або 

закріплення рейок: рейки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,92

730210 Вироби з чорних металів для залізничних або 

трамвайних колій: рейки, контррейки та 

зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини 

глухого перетинання, перекладні штанги та 

інші елементи з’єднання та розведення рейок, 

шпали, накладки стикові і підкладки опорні, 

клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, 

рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, 

розпірні бруски, пластини та інші деталі, 

спеціально призначені для з’єднання або 

закріплення рейок: рейки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,88

730210 Вироби з чорних металів для залізничних або 

трамвайних колій: рейки, контррейки та 

зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини 

глухого перетинання, перекладні штанги та 

інші елементи з’єднання та розведення рейок, 

шпали, накладки стикові і підкладки опорні, 

клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, 

рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, 

розпірні бруски, пластини та інші деталі, 

спеціально призначені для з’єднання або 

закріплення рейок: рейки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,95

730210 Вироби з чорних металів для залізничних або 

трамвайних колій: рейки, контррейки та 

зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини 

глухого перетинання, перекладні штанги та 

інші елементи з’єднання та розведення рейок, 

шпали, накладки стикові і підкладки опорні, 

клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, 

рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, 

розпірні бруски, пластини та інші деталі, 

спеціально призначені для з’єднання або 

закріплення рейок: рейки:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 1,39



730210 Вироби з чорних металів для залізничних або 

трамвайних колій: рейки, контррейки та 

зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини 

глухого перетинання, перекладні штанги та 

інші елементи з’єднання та розведення рейок, 

шпали, накладки стикові і підкладки опорні, 

клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, 

рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, 

розпірні бруски, пластини та інші деталі, 

спеціально призначені для з’єднання або 

закріплення рейок: рейки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,56

730300 Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1,46

730300 Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,06

730300 Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

0,96

730300 Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,96

730300 Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,25

730300 Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,06

730419 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): труби 

для нафто- та газопроводів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,63

730419 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): труби 

для нафто- та газопроводів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Грузія 0,80

730419 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): труби 

для нафто- та газопроводів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,43

730419 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): труби 

для нафто- та газопроводів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 1,07

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 2,15

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,20

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,45



730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Запорізька 

митниця ДФС

126,48

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Запорізька 

митниця ДФС

Румунія 1,65

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,25

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,36

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,28

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

90,85

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,68

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,17

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Данія 2,47

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2,36

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,14



730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,38

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,93

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,54

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 1,88

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 3,32

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Україна 1,91

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Україна 1,94

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,39

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 1,20

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 2,19

730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,23



730431 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: холоднотягнуті або холоднокатані 

(обтиснені у холодному стані):

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 44,32

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 67,22

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 40,13

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

141,74

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

0,86

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 62,84

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Азербайджа

н

0,74

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,46

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

79,80

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,95

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,61

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 70,54

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,70



730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 3,04

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 1,57

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

102,57

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 44,46

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,12

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

138,26

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 33,00

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 99,68

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 206,50

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 103,16

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 171,70

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

58,99

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,45

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 2,37



730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

12,46

730439 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу з чорних 

металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,90

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 12,53

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Малайзія 4,59

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Житомирська 

митниця ДФС

28,24

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,95

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 6,95

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Київська 

митниця ДФС

9,51

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,42

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,45



730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 26,96

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 71,38

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 107,18

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,24

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,46

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 47,15

730441 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у 

холодному стані):

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

572,72

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,32

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 6,32

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,39



730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 71,58

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Київська 

митниця ДФС

169,71

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 141,45

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,98

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,61

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

30,12

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,58

730449 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з 

корозійностійкої (нержавіючої сталі): інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

584,15

730451 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: холоднотягнуті або 

холоднокатані (обтиснені у холодному стані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,67

730451 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: холоднотягнуті або 

холоднокатані (обтиснені у холодному стані):

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

121,46

730451 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: холоднотягнуті або 

холоднокатані (обтиснені у холодному стані):

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,98

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,09

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,71



730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,66

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 81,97

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 83,63

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 12,07

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 6,34

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

134,52

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,71

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,69

730459 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з 

чорних металів (крім чавунного литва): інші, 

круглого поперечного перерізу, з іншої 

легованої сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,07

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 1,09

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,65

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 1,74



730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 2,02

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Житомирська 

митниця ДФС

3,63

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,88

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 1,22

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Румунія 1,49

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 2,02

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Болгарія 1,13

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 1,84

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Україна 0,94

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 54,51

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,34



730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 76,50

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 47,22

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 15,77

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

306,91

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 89,70

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,34

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1,04

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 0,99

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,51

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,04

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,35



730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,18

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,09

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,05

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1,03

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,91

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,39

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,22

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 1,32

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 1,40

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,01

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 24,81



730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 1,70

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 1,39

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 1,42

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1,52

730630 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу з чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,11

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Вінницька 

митниця ДФС

4,05

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Вінницька 

митниця ДФС

2,82

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,85

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,29

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 3,49



730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 4,24

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 3,22

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,96

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,91

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,55

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,82

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 21,39

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 9,60

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 738,00



730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,14

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 7,10

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,79

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,24

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,07

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,35

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,32

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,72

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 5,59



730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,42

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,18

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 7,80

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 9,20

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 2,90

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Чернігівська 

митниця ДФС

5,44

730640 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого 

поперечного перерізу, з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,00

730650 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, круглого попереч-

ного перерізу з іншої легованої сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,60

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Вінницька 

митниця ДФС

3,78



730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Вінницька 

митниця ДФС

2,64

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,52

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,55

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Житомирська 

митниця ДФС

2,59

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Житомирська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,88

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1,47

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 2,83

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 1,24



730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,54

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,89

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 11,55

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,80

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,75

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,64

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,10

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,12

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,80



730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,66

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Австрія 1,46

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 1,05

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,34

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,31

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 0,65

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 1,41

730661 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: квадратного або 

прямокутного поперечного перерізу:

Черкаська 

митниця ДФС

Польща 0,79



730669 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: іншого некруглого 

поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,00

730669 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: іншого некруглого 

поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,04

730669 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: іншого некруглого 

поперечного перерізу:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,41

730669 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: іншого некруглого 

поперечного перерізу:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,42

730669 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: іншого некруглого 

поперечного перерізу:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,27

730669 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: іншого некруглого 

поперечного перерізу:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 1,19

730669 Інші труби, трубки і профілі порожнисті 

(наприклад, з відкритим швом чи зварні, 

клепані або з’єднані аналогічним способом) з 

чорних металів: інші, зварні, некруглого 

поперечного перерізу: іншого некруглого 

поперечного перерізу:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1,67

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

213,21

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,34

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,21

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 325,30



730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,21

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

митниця ДФС

Данія 52,91

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

митниця ДФС

Франція 7,54

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,19

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,99

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 2,69

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,13

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,92

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

3,28

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,98

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,09

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,96

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,03

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,63

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,97

730711 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: з 

нековкого чавуну:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 2,10

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 33,00

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

249,44



730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 24,39

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 76,22

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,57

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Іспанія 7,67

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

103,17

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,20

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,38

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,83

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 9,02

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,09

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

874,41

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,99

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 445,33

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,15

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 71,73

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,81

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,93

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 43,08



730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,53

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,34

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,08

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,88

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 81,07

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,35

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 15,80

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 104,06

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

121,32

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Полтавська 

митниця ДФС

201,50

730719 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: фітинги литі: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,62

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 40,23

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

483,96

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,58

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Франція 30,06

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 38,65



730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

90,70

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,97

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

828,75

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 188,25

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,68

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 23,73

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 252,93

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 21,06

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

98,31

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 11,18

730722 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

180,40

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 14,30

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,24

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,97



730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 16,00

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 89,43

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,21

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,76

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 30,14

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,44

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,52

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 9,85

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 58,91

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 8,53

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 11,20

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ізраїль 167,34

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 344,99

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 11,39



730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 9,36

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,54

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,97

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,13

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,54

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

22,11

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

375,07

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,06

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 215,19

730723 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: фітинги 

для зварювання встик:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 8,48

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 15,63

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 287,40

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 13,22

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 2 102,13

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,10



730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 542,83

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Австрія 185,18

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 183,96

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 31,45

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 206,70

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 57,56

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 127,71

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 157,77

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 331,02

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

102,94

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

487,50

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

30,81

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

258,05

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

671,81

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

245,70

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

790,64

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

12 360,68

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

216,40



730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

250,55

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

7 169,90

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

205,15

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 279,00

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 456,17

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,28

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 296,50

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,37

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,13

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 137,84

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3 210,00

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 49,02

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 253,05

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 52,46

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 114,00

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 162,89

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,31

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 375,40



730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 125,47

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 119,31

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 387,63

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,99

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 127,35

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 27,80

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 60,09

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 60,20

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 100,03

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 25,60

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

56,70

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

528,18

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

13,04

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

232,76

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

33,93

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

48,76

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

9 342,98

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

78,54



730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,10

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,68

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

106,78

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,42

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 24,89

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 45,30

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 47,97

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,05

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 616,88

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,58

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 13,19

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 500,00

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 461,80

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 44,28

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,81

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 877,72

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 224,50

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 64,98



730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сінгапур 999,58

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 36,47

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,00

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 086,59

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,72

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

358,61

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

184,59

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,33

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,63

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 137,28

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 15,26

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 84,97

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 180,81

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

127,61

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

131,61

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,94

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

210,56

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 243,89



730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

101,88

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 4,55

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 116,86

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

72,72

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

202,87

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,90

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 21,92

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,21

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,24

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 5,78

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,11

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,40

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 19,06

730729 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші, з 

корозійно-стійкої (нержавіючої) сталі: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 8,50

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

323,59

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 59,78

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 17,50

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1 374,38



730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

105,67

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 231,63

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,30

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,16

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 34,34

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,43

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 179,00

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 413,78

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 44,35

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 72,20

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,36

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

118,67

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

135,53

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,95

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 43,71

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 70,33

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 7,69

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 343,44



730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,87

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 84,58

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 11,95

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2 542,07

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 34,48

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 409,41

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 16,57

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,00

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 244,94

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Харківська 

митниця ДФС

172,25

730792 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: коліна, 

патрубки та втулки з нанесеною різьбою:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,32

730793 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: фітинги 

для зварювання встик:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,37

730793 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: фітинги 

для зварювання встик:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,19

730793 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 136,24

730793 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 3,54

730793 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 46,81

730793 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: фітинги 

для зварювання встик:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 7,78



730793 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: фітинги 

для зварювання встик:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,62

730793 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: фітинги 

для зварювання встик:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 2,32

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 11,75

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 9,70

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 37,42

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 17,21

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

704,27

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 35,40

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

108,77

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 7,48

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,02

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 22,39

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 28,35

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 51,87

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 338,07

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 418,50

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 252,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 265,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 139,74

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 282,33



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

40,05

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 51,03

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 117,81

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 71,60

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

10,76

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 182,63

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 23,71

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 10,58

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,41

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

515,04

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

1 568,63

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 166,11

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,55

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,75

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

171,15

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,67

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Польща 37,30

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 24,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 19,59

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

302,50

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 9,48



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 46,79

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,14

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 12,22

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 127,26

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,05

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 306,50

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 45,62

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8 450,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 108,95

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 21,74

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

406,29

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

375,30

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

64,91

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 128,53

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

63,31

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

19,50

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 23,02

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 92,55

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 108,47

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

57,70

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Молдова 6,55

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 255,72

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,62

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,39

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,91



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 6,65

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 215,07

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 79,04

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 127,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 77,97

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,54

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,63

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

389,50

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

625,53

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

31,86

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

473,97

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,04

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,49

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

157,53

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

152,10

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

186,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,92

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

182,46

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 646,50

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 46,24

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 13,40

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 64,54

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 49,29

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 22,19



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,92

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 52,91

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

16,03

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

216,40

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 300,29

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 71,08

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 69,25

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

96,01

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,08

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 7,17

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 32,59

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37,50

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 91,64

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,22

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,86

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,13

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

95,17

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 14,37

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 38,35

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 11,90

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 25,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 54,17

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 37,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 121,74

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 80,03

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 110,15

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,17

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 129,40



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 212,63

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 225,78

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 26,29

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,87

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 128,18

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 325,25

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 183,51

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 328,36

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 118,73

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 646,38

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 12,39

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 96,49

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 19,29

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 11,18

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 18,14

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 57,68

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 26,13

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 29,78

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 85,15



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 383,59

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,60

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,75

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

199,65

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

285,32

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

193,75

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

79,53

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

197,67

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 851,65

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,82

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,82

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

176,61

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

109,19

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,20

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

551,15

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,49

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

73,77



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

227,80

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

172,81

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

102,91

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 76,52

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

70,30

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,50

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

120,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10,92

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,26

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,12

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

74,26

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,98

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,51

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

108,60

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,33

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

119,29



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

91,97

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,91

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 86,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 13,76

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 67,20

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 73,95

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 60,52

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 36,12

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 113,61

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,62

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,99

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,40

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 47,16

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,57

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,80

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 199,78

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

186,56

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,59



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

117,44

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 135,18

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 38,17

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 869,58

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 414,39

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 144,90

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 150,67

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 46,92

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 20,39

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,25

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,24

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 311,91

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 451,88

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,27

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 67,40

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 108,87

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 184,13

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,62



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 968,67

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 37,39

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,41

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 775,10

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 224,47

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 17,16

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 117,56

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,63

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 103,13

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 16,97

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

57,36

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

515,60

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

398,94

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 4,94

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Люксембург 51,24

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 323,23

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 8,96

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 141,63



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 128,76

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

99,13

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

150,81

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 542,95

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 121,62

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

101,26

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,65

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 41,37

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,81

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 52,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,62

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 49,71

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 20,63

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 291,71

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 18,55

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 166,78

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 14,16

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 185,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 17,31

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 269,96

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 211,72

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,98

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

200,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

63,61

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 558,24



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 43,82

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 11,92

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

136,74

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 105,71

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 180,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

142,31

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 147,58

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

1,20

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,57

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 25,08

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 20,21

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 65,56

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 155,38

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,19

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 792,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

43,28

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

185,92

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 14 180,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 37,95

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,00

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 16,11

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Іспанія 197,21

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 11,25

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

23,92

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 274,51

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 648,78

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 59,41



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,73

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

24,89

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 4,39

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Норвегія 29,55

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 16,44

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 15,77

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 55,74

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 13,04

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

77,21

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 26,59

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,40

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,66

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 15,96

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,34

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,21

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 75,14

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 33,31

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 18,33

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 153,03

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 23,61

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 49,72

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 23,80

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 44,42

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 20,20

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 51,33

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

28,80

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 14,66



730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

99,89

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

144,12

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 18,43

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

165,58

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

82,06

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 75,85

730799 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, 

коліна, втулки) з чорних металів: інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

4,33

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 2,03

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,72

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,06



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,85

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,03

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 1,36

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 4,72

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,56



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 1,22

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,35

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 1,56

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Румунія 1,84

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,26



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 2,24

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,01

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,49

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,38

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Молдова 1,39



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,47

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,97

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,53

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,63

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,06



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

2,01

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,20

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,64

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,53

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,00



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 2,00

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 1,76

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,11

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,34

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,62



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,27

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,94

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,20

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,85

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,02



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,23

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,00

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 3,57

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 2,00

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,06



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,78

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,77

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,95

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,60



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Одеська 

митниця ДФС

2,72

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,06

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 1,39

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,13

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 26,92



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Румунія 1,82

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 4,47

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 1,63

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Польща 2,48

730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 1,60



730890 Металоконструкції (за винятком збірних 

будівельних конструкцій товарної позиції 9406) 

та їх частини (наприклад, мости та їх секції, 

ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх 

рами, пороги для дверей, заслони, 

балюстради, стовпи та колони), з чорних 

металів; листи, стрижні, кутики, фасонні 

профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних 

металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 1,65

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 22,08

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 10,67

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 1,73

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,98

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,22

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,22

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 2,24



730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 1,94

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 3,01

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 147,41

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,14

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 41,25

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,28

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 29,18

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

митниця ДФС

Данія 3,78

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,17



730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,42

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,93

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,88

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

митниця ДФС

0,82

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,22

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

митниця ДФС

Канада 3,79

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,38

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,05

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,08



730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,13

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,94

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,16

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,42

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,89

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,57

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 9,51

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,11

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,90



730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,30

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 5,82

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 14,69

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Одеська 

митниця ДФС

Молдова 4,98

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 1,90

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,92

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Одеська 

митниця ДФС

Канада 2,20

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,43

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 19,91



730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 4,13

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,13

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,92

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Чернівецька 

митниця ДФС

Австрія 1,83

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 1,77

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 4,24

730900 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких 

речовин (крім стиснених або скраплених газів), 

місткістю понад 300 л, без механічних або 

теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

13,16

731021 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

банки, що закриваються пайкою або 

відбортовкою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 2,03



731021 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

банки, що закриваються пайкою або 

відбортовкою:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 2,97

731021 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

банки, що закриваються пайкою або 

відбортовкою:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 6,17

731021 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

банки, що закриваються пайкою або 

відбортовкою:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,35

731021 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

банки, що закриваються пайкою або 

відбортовкою:

Черкаська 

митниця ДФС

Болгарія 1,92

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,53

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,53



731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 3,94

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 4,12

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,50

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 88,96

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 41,05

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,99

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 430,74



731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 20,39

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,97

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 9,46

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,24

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 73,44

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,22

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 48,52



731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,29

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 31,59

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,76

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,52

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,01

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,22

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,96



731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Японія 47,31

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,26

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 3,29

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 35,52

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,64

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 8,00

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,09



731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,42

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 7,59

731029 Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 

аналогічні ємності з чорних металів, для будь-

яких речовин (крім стиснених або скраплених 

газів), місткістю не більш як 300 л, без 

механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним 

покриттям чи без них: місткістю менш як 50 л: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,24

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 9,55

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 6,55

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 23,44

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 19,73

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,96

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

15,45

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 5,22

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,65

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,15

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 2,33

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

305,23

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,01

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,93



731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

227,65

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,52

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

86,23

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,59

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,47

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,05

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,46

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,63

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,33

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,57

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 0,93

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,15

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,31

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,32

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 6,83

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 0,12

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Тернопільська 

митниця ДФС

8,50

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 1,64

731100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з 

чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 1,29

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 120,41

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00



731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

2,17

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Малайзія 1,97

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,78

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 3,01

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

82,80

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

480,34

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,53

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,90

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,47

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,13

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1,60

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

22,77

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Польща 38,08

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 108,37



731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 86,72

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,05

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,20

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,25

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,24

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

7 924,84

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

161,90

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

2 768,40

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

7 847,23

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

митниця ДФС

5,88

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,09

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,22

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 11,20

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,00



731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,21

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,01

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,44

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,55

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 283,25

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,33

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 54,18

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 81,75

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 100,41

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,70

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 136,83

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,63

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 40,57

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 36,32



731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 98,77

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 37,58

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,10

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 120,63

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,95

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,84

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Миколаївська 

митниця ДФС

Австрія 5,48

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,65

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,99

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Одеська 

митниця ДФС

1 223,85

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,63

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 12,96

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 431,05

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 511,54



731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 2,09

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,40

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 4,52

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,84

731210 Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

аналогічні вироби з чорних металів, без 

електричної ізоляції: кручений дріт, троси, 

канати:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,40

731420 Тканина металева (включаючи безперервні 

стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту з 

чорних металів; просічно-витяжний лист з 

чорних металів: ґрати, сітки та огорожі, зварені 

у точках перетину, з дроту, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу 3 мм або 

більше і розміром вічка 100 см2 або більше:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,95

731420 Тканина металева (включаючи безперервні 

стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту з 

чорних металів; просічно-витяжний лист з 

чорних металів: ґрати, сітки та огорожі, зварені 

у точках перетину, з дроту, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу 3 мм або 

більше і розміром вічка 100 см2 або більше:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,87

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 22,69

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 5,72

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,68

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 80,23

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,53

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,80

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,51



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Латвія 1,95

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 13,69

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 7,51

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 15,23

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,83

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,18

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 12,72

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,33

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,55

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,11

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,03

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 6,59

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 38,88

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 15,24

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 49,54

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 20,96

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Латвія 6,66

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,79



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 6,79

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

5,45

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

102,30

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 92,53

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 112,57

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 7,86

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 75,63

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 19,53

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 86,41

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 47,47

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 7,35

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 157,55

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,76

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

2,80

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 168,54

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Запорізька 

митниця ДФС

20,43

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,23

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,83



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Данія 17,87

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Франція 39,54

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 37,08

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,80

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 77,88

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 5,36

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Індія 7,11

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 98,74

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,26

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 126,40

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

29,29

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 43,89

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Польща 145,31

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,63

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,81

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,11

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,76

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,34



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,10

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

63,92

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

38,09

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 26,52

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 774,28

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,88

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Канада 17,06

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,45

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,71

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,73

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 32,33

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,28

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,38

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,27

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,13

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

197,79

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 6,26

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,68



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,54

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,17

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,42

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,41

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

9,16

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

16,96

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

131,03

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 12,81

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 22,58

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,48

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,30

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 5,84

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,33

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,93

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,27

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,95

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,71



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,04

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,56

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,85

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,45

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,87

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 23,29

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 10,70

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 65,69

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 63,45

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 46,54

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,11

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,73

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 170,81

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 55,26

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 108,03

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 12,54

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 13,75

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 11,80



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 29,86

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 91,94

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 152,35

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 29,17

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 9,23

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,51

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

485,16

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 11,60

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,03

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Індія 11,82

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Польща 22,05

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 8,18

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 21,21

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,09

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 53,26

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,95

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 329,84

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 050,89



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 55,63

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 16,14

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 87,39

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,73

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 11,91

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 19,86

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 3,51

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,21

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 3,63

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 14,20

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 4,32

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

34,07

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 19,36

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 41,58

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 9,89

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Одеська 

митниця ДФС

5,07

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Одеська 

митниця ДФС

5,85

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 34,70



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,00

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Одеська 

митниця ДФС

5,39

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 95,52

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Полтавська 

митниця ДФС

12,36

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,83

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 14,94

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,86

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 167,71

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,67

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 95,58

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 92,96

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 4,45

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

122,18

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 4,79

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,36

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Австрія 18,22

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,67

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 16,95



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 17,30

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 42,43

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 24,14

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

72,18

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 12,57

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,71

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 18,90

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,39

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,43

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,13

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,19

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 41,69

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Латвія 6,74

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Латвія 6,72

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Латвія 8,12

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,42

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,48

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Херсонська 

митниця ДФС

Данія 32,73



731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,31

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,89

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 50,53

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 42,21

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 9,17

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 9,01

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,49

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 19,46

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Черкаська 

митниця ДФС

15,34

731511 Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

ланцюги шарнірні та їх частини: ланцюги 

роликові:

Чернігівська 

митниця ДФС

15,25

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,17

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,89

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

7,18

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,86



731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,99

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 8,23

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,35

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,70

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

митниця ДФС

25,56

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,50

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,23

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 12,74

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,87



731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 416,50

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 4,32

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,99

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,35

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

51,98

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 5,79

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,21

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,94

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 999,46



731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,84

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,36

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,66

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,67

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,74

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 4,82

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,33

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 0,83

731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, 

рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать 

до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби 

з чорних металів, з головками або без головок 

з іншого матеріалу, крім виробів, що мають 

мідні головки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,56



731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Волинська 

митниця ДФС

В'єтнам 5,67

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,31

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,60

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 9,20

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 2,78

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 3,68

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,29

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,96

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,14

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,15

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10



731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,00

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,76

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,15

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 13,53

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,39

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,40

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 10,91

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,09

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 6,40

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,25

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,64



731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,14

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,19

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,71

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,26

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,59

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,55

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 2,47

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 3,16

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,96

731812 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші шурупи 

для дерева:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,34

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Вінницька 

митниця ДФС

Ізраїль 20,95



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,09

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,37

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Волинська 

митниця ДФС

В'єтнам 5,36

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,46

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,72

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,65

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,34

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 14,28

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 31,39

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 13,14

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,57



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,65

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 3,42

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,49

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,33

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,78

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 33,76

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 98,64

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 63,18

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 23,35

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 18,21

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 20,57



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,57

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,58

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 10,74

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,73

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,15

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

4,60

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 73,59

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,08

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,35

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,17

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,59



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,08

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,10

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

3,67

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

13,36

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

172,50

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 1,49

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,93

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,29

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 135,89

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,22

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,50



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,94

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 67,01

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,63

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,81

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,54

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,83

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

58,67

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,98

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,59

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

316,00

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,47



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,13

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 71,62

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 30,26

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,13

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 74,17

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,54

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 577,08

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 135,71

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 5,42

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 6,20

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 6,14



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 6,44

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,36

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,47

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 119,44

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,00

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 200,00

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 6,84

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,71

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,49

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 44,94

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 5,64



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,51

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 33,80

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 9,88

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 12,41

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 25,19

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 4,52

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 5,34

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,80

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,52

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,49

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,33



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,58

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,75

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,39

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,52

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,11

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,07

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 12,39

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,37

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,26

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 2,27

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,64



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 18,68

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 21,22

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,93

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 17,00

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,85

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,33

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 8,09

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,03

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Харківська 

митниця ДФС

67,95

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Харківська 

митниця ДФС

3,92

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Харківська 

митниця ДФС

4,29



731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 1,46

731814 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гвинти 

самонарізні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,65

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 12,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 25,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,27

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 20,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 7,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 38,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Індія 3,74



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Індонезія 4,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 37,77

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 30,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 231,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 3,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Філіппіни 3,02

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 10,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

В'єтнам 4,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 16,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 2,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,79



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 12,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 20,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

97,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 234,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 10,30

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 3,88

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 62,51



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 2 507,46

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 497,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 1 258,46

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 460,04

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Таїланд 8,11

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 14,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 5,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

10,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

8,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,34



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

9,39

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

28,30

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 99,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 19,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 47,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Боснія і 

Герцеговина

304,88

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 36,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

95,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 18,48



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 10,44

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 45,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 528,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,86

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Хорватія 40,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

84,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 23,20



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 13,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 16,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 19,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 33,04

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 477,54

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 279,83

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 12,11

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 20,09

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 56,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 2,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 28,66



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 14,94

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 103,65

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 220,06

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 36,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 108,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 13,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 38,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 1 140,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 66,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

6,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

13,41



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

694,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Люксембург 3 244,62

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 21,02

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 7,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 2 381,45

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

78,48

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 65,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 47,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 17,77



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

3,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 37,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 024,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 150,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 96,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 7,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 35,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 10,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 50,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 8,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,81



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 10,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 9,48

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

86,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 215,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 4,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,57

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 11,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 12,79

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 10,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 29,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 10,27



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 7,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 196,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 1 270,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 269,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,21

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 17,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

12,68

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

4,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

16,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

15,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 034,78



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

548,73

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 448,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 5,06

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 9,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

В'єтнам 12,02

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 138,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,88

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 215,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,38



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 50,83

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 3,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 10,02

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 12,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,06

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,94

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

102,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

357,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,00



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

130,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

63,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,19

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

33,23



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

32,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

543,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Данія 13,46

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Данія 98,73

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Данія 136,78



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 3,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 18,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 28,16

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 208,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Польща 12,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Польща 17,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Польща 12,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,42



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 258,08

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 125,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 36,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 106,43

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 28,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 10,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 39,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 61,95



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 82,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 212,45

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Японія 57,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Японія 16,68

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Японія 26,73

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Японія 33,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Японія 115,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 250,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 145,16



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 4,59

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 16,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 11,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 59,06

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 20,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 99,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 34,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 060,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 060,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 510,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 2,65



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

6,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 10,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 301,43

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 12,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,57

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

36,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

177,73

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

26,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,96



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 79,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 8,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 28,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 22,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,01



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

122,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 14,73

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 9,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Канада 23,11

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Канада 19,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Канада 18,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,02

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,27



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,86

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

29,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 24,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 19,13



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 8,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,57

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 29,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 2 810,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 38,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 11,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 21,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 76,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 746,83

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,00



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 27,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 41,27

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 143,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 45,11

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 12,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Індія 6,04

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Індія 5,91



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Індія 29,73

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 22,94

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

137,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

25,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

14,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

56,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

367,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

33,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

1 363,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

326,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

17,93



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 80,83

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

670,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

30,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

242,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

23,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

30,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

39,48

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

440,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

48,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

510,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 8,48



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 25,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,93

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 84,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,04

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 199,09

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,83



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,48

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 809,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

74,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

55,57



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,39

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

33,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

47,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 7,01



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,08

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 10,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 96,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 23,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 25,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 14,73

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 7,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 41,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 73,13



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 107,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 256,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 118,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,21

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 70,16

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,01

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 88,63



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 34,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,05

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 14,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 14,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 86,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 38,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 34,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 133,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 15,88

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 116,45



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 0,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 20,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 66,30

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,04

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

50,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

36,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 4,06

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 4,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,94



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,78

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 12,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 27,19

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 7,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сінгапур 255,00



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 4,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

8,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 12,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 34,93

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,86

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 614,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 6,94

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 166,68

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

88,68



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

175,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

151,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 74,94

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 5,82

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 69,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,21

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 13,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 45,96



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 20,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 15,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 77,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,65

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,44

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

133,46

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,83

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

42,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,09



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,27

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,05

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,35



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,11

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 229,08

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,05

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 91,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 294,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,19

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 35,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 29,62



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 34,84

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,16

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 5,14

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 5,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 142,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 415,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 28,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 570,80



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 272,84

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 761,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 344,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 12,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 68,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 42,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,14



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 43,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

71,45

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 270,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Канада 21,78

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

66,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 35,16

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,14



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 25,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Японія 37,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Польща 42,04

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Іспанія 12,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 3,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 54,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

28,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 60,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

6,79

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 836,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

2,45



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

282,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,62

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 16,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 21,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 0,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 0,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,49



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

48,48

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 5,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 13 132,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2,08

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 38,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 109,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,57

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 5,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 25,87



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 6,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 438,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 2,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 2,68

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 4,94

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 7,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 6,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,78

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,09

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 11,50



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 84,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 13,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 14,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 3,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 2,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 15,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 83,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,44

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 2,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 22,49



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Філіппіни 7,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Філіппіни 3,05

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,30

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

1,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 18,62

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 52,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 9,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 7,01

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 9,24



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 25,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 158,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 43,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 36,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 10,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 13,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 28,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 19,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 948,00



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 5,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Україна 7,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,83

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,46

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,68

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,45

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

74,79

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,44

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 11,84

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 12,93

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,72



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

7,16

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

7,01

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

4,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

262,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,88

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 126,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 34,38



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Єгипет 2,06

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

1 170,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 300,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,21

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4 678,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 20,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

138,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 1,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

42,49



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

15,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 19,06

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 16,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 348,76

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 17,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Марокко 10,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 17,54

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 16,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 2,06



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Португалія 25,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 8,09

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 996,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 12,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 193,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 4,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Швейцарія 34,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 9,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

124,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 78,46



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

22,81

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

33,62

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

9,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 48,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Туреччина 43,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 36,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Індія 12,59

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 26,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 125,93

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,36



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,78

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 9,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 744,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 11,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 3,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 6,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,86

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 10,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,24



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 3,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 69,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

63,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 9,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 148,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 9,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 2 713,27

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3 039,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 12,05

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

2,40



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

2,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

24,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

287,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Аргентина 7,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 5,78

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 26,61



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,94

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,76

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,08

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 87,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 6,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 2,39

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 48,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 6,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Херсонська 

митниця ДФС

Франція 256,90



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Херсонська 

митниця ДФС

Данія 169,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 12,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 16,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 6,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 74,88

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

1,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 14,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 53,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 16,19



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 46,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 0,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 12,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 3,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 9,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 177,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

29,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

95,07



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 16,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 20,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 464,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

1,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернівецька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 2,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,21

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

Філіппіни 450,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 87,78

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

203,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 22,55



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 8,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 8,01

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 96,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 38,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

41,08

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 28,76



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

357,48

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,59

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,21

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 8,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 38,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 28,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 963,81

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 8,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 861,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 200,19

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 193,40



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 104,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

49,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 9,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 4,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 2 342,19

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 3 330,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 33,68

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

135,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,50



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

120,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,79

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,93

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 18,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,02

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 16,14

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 678,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 16,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 4,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Житомирська 

митниця ДФС

Японія 1 175,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 104,76

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 11,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 2,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

4 302,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 62,50



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 27,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 7,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 11,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 13,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 15,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 26,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 13,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 15,24



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 17,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

796,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

113,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

19,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

95,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,82

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,84

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,96



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 90,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 740,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 19,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 51,57

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 142,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

52,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

62,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

1 585,39

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

743,54



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

14,44

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

2 337,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

102,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Аргентина 6,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 63,09

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 140,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 78,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,84

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

786,65

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

60,80



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,27

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 10,77

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 260,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,14

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

118,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,44

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

56,14



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

166,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Данія 136,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Данія 87,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 108,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 56,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 302,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 44,68

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Індія 79,06

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Індія 62,82



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Індія 5,81

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Індія 5,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 5,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 34,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 84,83

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 78,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Японія 89,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Японія 35,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,68



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 14,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Польща 38,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,46

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 97,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 30,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 140,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 67,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 159,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 132,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 65,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 7 653,33



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 27,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,45

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

95,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 13,48

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 14,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 37,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 52,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,86



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,86

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,11

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

43,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

338,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 6,43

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 70,53



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 9,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 111,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 121,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,21

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,79

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,14

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 54,31



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,30

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,45

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 312,59

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

35,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

70,86

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

197,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

41,59

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

156,00



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,02

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

41,16

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 54,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 82,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 8,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 39,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 29,41



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 9,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 17,93

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 55,31

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5 993,15

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 6,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 11,24

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,64



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 3,19

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 12,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,43

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 26,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 43,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,16

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 63,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,01

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 24,30

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 99,00



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 14,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 130,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 63,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 47,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 70,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 291,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 14,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 1,14

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 6,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,33



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,88

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 11,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 4,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 21,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 22,10

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,07



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 83,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 7,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,51

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,84

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 30,79

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 9,03

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 32,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 4,64

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 479,33



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 23,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

6,30

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

12,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

69,09

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 36,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 45,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 87,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 24,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

73,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

442,31



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

32,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

61,82

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

104,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

354,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Аргентина 29,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 350,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 48,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 99,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 6,25

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,94



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,82

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,04

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 43,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,39

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,34

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,57

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,62

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

42,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,97

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

64,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,39



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,29

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

529,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,19

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

462,88

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,49

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,65



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,83

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 37,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 41,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 14,94

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 16,36

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 15,47

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 7,12

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 21,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 23,16



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 251,87

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 13,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 9,77

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 32,45

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 35,93

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,77

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Іспанія 5,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,89

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Польща 33,76

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,70

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,77



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1 087,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

63,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

99,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,58

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 3,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 4,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 38,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 17,00



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 202,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,21

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 97,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 7,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 89,18

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,41

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 4,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 9,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 6,16

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 68,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,17



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 494,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 13,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 544,86

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 2,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 4,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,07

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 5,63

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 5,85



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,33

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 6,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 68,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,35

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,71

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 26,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

50,96

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

49,40

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 26,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,71



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

19,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,00

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Данія 8,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 503,50

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 13,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 6,81

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 8,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 10,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 49,72

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 2,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,13



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 8,73

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Аргентина 7,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

10,67

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

74,62

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

3,20

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

3,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 39,60

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,17

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,75



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,14

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Одеська 

митниця ДФС

3,14

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

10,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,80

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 2 771,38

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

31,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

4,09

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,95

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 5,78

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 612,92

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 28,71



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Данія 3,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 37,01

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

2,74

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Данія 9,56

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,37

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,11

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,62

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 8,78

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,90

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,53

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,33



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 1 590,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 57,32

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 30,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 10,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 8,08

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

5,02

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

157,76

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Аргентина 10,08

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 22,55

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 9,04

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 24,36



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

0,84

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,85

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,65

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 12,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,28

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 2,66

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 40,69

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 5,61

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 10,52

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Південна 

Африка

5,23

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,81



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 4,91

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 6,13

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 7,22

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,98

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 6,26

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 5,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

71,75

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

1,42

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 11,99

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1,65

731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 154,33



731815 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші гвинти 

та болти, з гайками чи шайбами або без них:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,55

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 6,64

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Вінницька 

митниця ДФС

Ізраїль 71,43

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

39,81

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

30,83

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 28,76

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 24,26

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 47,80

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 62,89

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 3,04

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,92

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 57,30



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,02

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,58

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,10

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,37

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 12,74

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

87,07

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 4,20

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 120,80

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,82

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 7,54

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Норвегія 415,29

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,19



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 44,31

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 1 744,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 22,41

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 456,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

303,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

40,14

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

68,65

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

187,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 032,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,41

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,08

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 11,55

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 40,58



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 28,56

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 44,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 24,74

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,02

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 17,55

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 11,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 17,96

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,38

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 22,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,21

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,15

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 16,28

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 170,73

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 2 511,00



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 17,62

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 17,29

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 18,75

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 2,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 1 550,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 17,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 51,96

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 106,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 229,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 143,82

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 8,81

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 58,97

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

7,05

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

27,64



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Малайзія 10,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,32

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Житомирська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 196,24

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,15

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

111,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 26,52

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,03

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 14,88

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 6,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

3,72

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Аргентина 13,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 7,97

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,30



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 51,01

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,11

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,23

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

77,44

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Данія 14,01

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 25,14

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 16,32

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,27

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 32,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 37,71

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 24,73

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

46,53

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4 537,75

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 35,14



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 34,41

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Запорізька 

митниця ДФС

31,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,51

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 1,66

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 5,39

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 4,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 117,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 55,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,52

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 51,35

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,35

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,91



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 45,14

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,47

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,95

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

49,81

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,81

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,82

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,05

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

104,99

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Японія 40,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Японія 53,53

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,77



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,23

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

374,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 9,26

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 7,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,92

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 51,56

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,19

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 18,08

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,58

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,99

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 14,98

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 30,79

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 6,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 54,08



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 5,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 70,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 2 309,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 43,57

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 3,36

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

8,59

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 259,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,56

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 34,70

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 10,89

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

203,29

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,00



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,74

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

47,22

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

36,74

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

4 664,91

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

118,39

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

1 560,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

2 739,29

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

47,23

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 192,86

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 190,22

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 14,04

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 82,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 171,98

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Франція 9,74



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Франція 26,86

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Франція 36,56

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Франція 47,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 154,36

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 30,80

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,11

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 563,55

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 89,77



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 10,13

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Індія 64,75

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Індія 380,80

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Індія 42,87

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Індія 12,58

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 22,28

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 36,01

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,36

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 169,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 87,97

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,94



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,80

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 27,39

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 167,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,46

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

531,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

125,71

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,83

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,55

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 33,32

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 160,21

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 28,41

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,99

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,55



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

66,52

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,38

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,58

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 12,19

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 21,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Канада 109,36

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,59

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,16

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,87

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,88

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

124,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

96,58

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,20



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,11

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,45

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

93,92

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,43

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 101,56

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 82,28

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 50,45

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 31,86

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 36,89

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 25,00



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 10,56

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 78,15

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 98,08

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,15

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,38

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 61,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,47

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 44,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,16

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,44

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 51,87

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

110,49



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

77,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

35,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

52,59

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

13,41

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 177,79

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 533,81

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,14

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

202,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,41

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

75,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 11,46

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 2,31

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 2,62

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 5,76



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 49,20

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 8,55

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 57,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,66

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 41,62

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 26,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 4,64

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,52

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 3,83

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,59

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,51

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,55

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,52

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 386,36



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,83

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 23,75

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 7,44

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 65,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 60,77

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 21 462,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 14,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 50,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 2,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 134,83

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

30,15

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 6,10

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 1 047,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 458,33



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 118,27

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,70

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,13

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,87

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,92

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,95

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,38

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

162,08

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,16

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

72,83

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

161,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,84

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 90,64

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,53



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 12,23

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 39,21

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 11,44

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 9,14

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 55,73

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,52

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,91

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,98

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,92

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,75

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,45



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,15

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 37,57

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 147,01

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 24,04

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 28,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,79

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 13,36

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,29

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 39,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 16,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 8,85

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 80,45

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 19,32

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 26,22



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 97,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 42,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,80

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 69,29

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,62

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 25,96

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 32,10

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 51,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 43,43

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 140,10

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 30,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 0,85

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 25,25



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корейська 

Народно-

Демократичн

а Республіка

13,19

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

34,41

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,72

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,53

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,39

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,68

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,56

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

65,43

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,20

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

41,01

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

132,63

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

91,06



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 277,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,65

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,97

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,48

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,31

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,64

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

216,22

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,58

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,21

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,44



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

504,26

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,89

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 515,13

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

150,52

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 086,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Канада 27,13

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 118,18

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

165,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 35,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 86,20

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Мексика 121,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 3,68

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,85

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 17,16



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Луганська 

митниця ДФС

Малайзія 3,55

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 39,03

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 5,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 310,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,90

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 31,14

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

53,70

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 2,79

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,03

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 37,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 6,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 7 840,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

240,69



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

7,22

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 216,13

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 201,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,11

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

52,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,90

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 14,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 27,78

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,92

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 981,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,24

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 32,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2 500,67



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 366,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

62,88

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

0,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,29

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 16,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 21,45

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 90,14

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 70,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 561,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 77,09

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 7,73

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 17,85

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,79

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 10,52



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 32,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,54

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,96

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,30

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 8,68

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 15,31

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 37,07

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 29,99

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 99,04

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,64

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,27

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 120,63

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

1,07



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

6,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

3,22

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

4,27

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 61,04

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

154,13

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,53

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,34

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Одеська 

митниця ДФС

3,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Полтавська 

митниця ДФС

2 440,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Полтавська 

митниця ДФС

6,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Полтавська 

митниця ДФС

34,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,05

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 721,62



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 2 064,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 774,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 34,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

9,64

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,78

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,92

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Данія 16,22

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 64,77

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 20,82

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 78,50

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 32,18

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 55,56

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 3,32



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 6,20

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 42,46

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 43,67

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Рівненська 

митниця ДФС

57,78

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,08

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 9,20

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 8,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,93

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Тернопільська 

митниця ДФС

29,25

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,79

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

87,60

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Тернопільська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

30,89

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 71,12

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 52,62



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,35

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,88

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 267,86

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 361,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 4,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,40

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,64

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,70

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,18

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 19,23

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 209,16

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

21,65

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 4,03

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 12,51



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 321,98

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

2,75

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

4,38

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

24,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,33

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

91,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Греція 5,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 7,43

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,97

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 16,98

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,34

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

150,00

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 11,15

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,89



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 15,69

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,84

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,65

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 6,29

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 18,88

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 14,58

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 3,72

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 9,42

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,58

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 1,53

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,28

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,32

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

2,89



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,80

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 12,18

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 21,88

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 6,24

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 6,54

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 6,64

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,53

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 7,62

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,47

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 111,06

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 26,94

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Черкаська 

митниця ДФС

53,76

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Черкаська 

митниця ДФС

3,10

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Чернівецька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,23



731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,82

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 444,17

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 3 778,49

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 0,95

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 14,45

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Чернігівська 

митниця ДФС

3,90

731816 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: гайки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2,65

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,66

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 4,78

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

183,94

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Індія 2,97

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,33

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 5,47

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,12



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 12,85

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,37

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 32,79

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78,82

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,89

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

9,37

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 39,41

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

136,59

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 48,84

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 63,88

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 47,23

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

61,70

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,53

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,01



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 47,08

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,94

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 41,74

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

4,53

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 051,67

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 176,46

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,28

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,03

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 28,10

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 115,90

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 13,15

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 19,41

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,03

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,46



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

33,25

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

46,54

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 28,59

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 29,55

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 41,69

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,42

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,07

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 53,50

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 88,40

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,47

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 103,73

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 37,50

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 18,31

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 56,21



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 31,32

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,09

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 19,61

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 75,54

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,91

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,10

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,62

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 5,05

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 163,67

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,15

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,38

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,04

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,55

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 20,91



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 24,51

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 95,63

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 10,64

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 313,33

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 726,33

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 248,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,12

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,91

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 1,56

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 17,82

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 18,65

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,16

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 139,33

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,23



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,51

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 8,63

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,81

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 426,37

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 1,55

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 300,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,03

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,27

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,72

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

180,60

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

409,26

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,87

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,70

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

189,33



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

127,82

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,05

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

118,91

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

67,94

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

36,15

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 586,33

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 472,33

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

25,95

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 1,55

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 14,46

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 122,43

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 5,08

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 10,51



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 655,47

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,38

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,94

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

69,17

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 269,35

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 11,80

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 30,28

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 31,58

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,09

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,50

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,43

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 61,22

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,59

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,09



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,04

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 273,33

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,69

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

60,54

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,71

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,89

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,50

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,45

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

443,56

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,41

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 11,17

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 13,53

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 47,68

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,44



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,86

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 36,54

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 257,02

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 144,62

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 99,13

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,52

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,81

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,74

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 20 462,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 36,69

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 24,90

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 64,23

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 8,20

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 77,36



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 62,47

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 144,04

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 99,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 9,41

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 24,54

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

5,10

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 753,83

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

36,80

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,78

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,50

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,86

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,20

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,90

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,13



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

62,70

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 1 360,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,63

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 5,05

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

50,56

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,73

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Львівська 

митниця ДФС

48,47

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 44,19

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 7,96

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,05

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,53

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 5,03

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 278,57

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

736,25



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 30,46

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 424,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

8,34

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 65,71

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 646,25

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 2 313,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 8,41

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

54,54

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 74,04

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

172,17

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 21,10

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 101,03

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 114,82

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

62,67



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

81,77

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 142,92

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 12,02

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 45,83

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1 616,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 537,42

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 49,54

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 169,43

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 4,54

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 4,74

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,78

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,10

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 4,64

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 4,80



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,78

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 1 048,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

79,49

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,65

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,16

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

229,52

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 6,36

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 16,55

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,53

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 127,03

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 10,89

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 34,29

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 28,85

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,88



731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 19,48

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 81,60

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,78

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 3,89

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,77

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

383,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 5 186,43

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2 878,00

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

24,77

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,44

731819 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби з різьбою: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Індія 326,25



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,28

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 18,61

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,60

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 200,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 122,70

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

31,18

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

304,90

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,78

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

63,76

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,19

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Хорватія 2 471,50



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 84,54

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 132,97

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 196,96

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 81,22

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

2 600,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 286,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 289,80

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,35

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,90

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 225,44

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

129,05



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

114,60

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

103,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

126,98

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

79,65

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,17

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

175,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 24,87

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,28

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 277,86

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 17,19



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

54,31

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 617,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

97,10

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

4 270,52

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,88

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 115,85

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 2,47

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 27,13

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 143,39

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1 832,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 62,30



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Донецька 

митниця ДФС

45,31

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

111,71

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 349,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 64,90

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 902,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 135,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 115,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 587,75

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 53,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

96,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 85,13



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 87,01

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 24,92

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

87,35

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Австралія 388,40

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 093,04

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3 068,62

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 65,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 8,80

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,37

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

41,99

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

135,33



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

1 640,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

216,70

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 229,17

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 214,25

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 50,51

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,38

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

117,48

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 28,83

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 6,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Канада 257,24

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 70,13



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 128,40

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 92,35

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 244,32

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

155,57

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

890,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,85

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

122,10

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

295,91

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Данія 99,09

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 134,74

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 425,67



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 10,26

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 222,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 77,62

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 59,80

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 157,15

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 76,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 69,42

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 182,21

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 80,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 98,58

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 236,18



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 11,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 57,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 162,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,40

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Японія 476,90

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Японія 146,07

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

21,76

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 8,29

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 83,11

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 167,89

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 450,80



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 77,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,24

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

133,66

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

74,68

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

171,43

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

95,39

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

30,19

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,56

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,09

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,86

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,60



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

348,88

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

700,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,96

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

277,82

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

598,58

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 130,27

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 43,75

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 13,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Індія 29,65

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Індія 332,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,00



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 67,10

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 554,37

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 70,10

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,04

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,51

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

46,90

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

321,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

129,65

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,81

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

263,54

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,00



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

563,08

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,08

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

584,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

27,31

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

332,83

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

135,22

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

10,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

120,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

35,27



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 31,44

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 620,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,26

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,28

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 185,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 81,44

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 18,40

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 330,83

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

420,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,24

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 295,09



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

80,07

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

170,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,42

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 799,90

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,11

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,74

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

154,89

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

57,22

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 16,11

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 93,69

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 26,22



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 38,20

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 56,43

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 102,41

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 46,17

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,52

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,84

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

82,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,21

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

95,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,31



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,83

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

89,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 240,29

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 166,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2 752,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 12,62

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 226,59

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 87,55

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 61,81

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 112,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,48



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 104,46

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,75

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 62,06

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 288,68

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,54

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,81

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 259,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 270,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 2 190,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 88,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 221,25



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 91,88

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 274,80

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,32

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 138,27

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 23,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

411,67

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

74,25

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,93

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

118,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 11,77

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 800,29



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

122,30

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

60,59

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 536,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 12,32

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 88,37

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 70,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 411,69

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

518,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Нідерланди 310,36

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

181,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Японія 36,56



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

34,06

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

266,95

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,80

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

54,44

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 24,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 137,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 16,06

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

154,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 46,81

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 141,50



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,48

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 131,43

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

117,43

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

328,52

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 117,03

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 18,39

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 128,69

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 63,73

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 31,87

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 18,58

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 269,06



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 76,76

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 28,07

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 48,45

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

615,60

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

132,52

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 828,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

165,70

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 377,50

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Одеська 

митниця ДФС

3,26

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Одеська 

митниця ДФС

3,80

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,04



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

340,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,22

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Одеська 

митниця ДФС

3,68

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

27,32

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

159,44

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 102,20

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 505,15

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Фінляндія 14,97

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 12,45

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 75,32



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 900,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 157,20

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

43,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

69,13

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,35

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 123,58

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

99,40

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

23,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 10,76

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,17

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,52



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,16

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 24,13

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 214,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 40,41

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 2,88

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

77,82

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

317,45

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 20,91

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 27,40

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 3,83

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

32,80



731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Херсонська 

митниця ДФС

Швейцарія 100,63

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Херсонська 

митниця ДФС

Франція 307,78

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 24,33

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 281,70

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 7,76

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,06

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 12,00

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 596,11

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 147,86

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,03

731821 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: пружинисті 

шайби та інші стопорні шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 405,42



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,42

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 16,39

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,82

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

425,21

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

751,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 204,74

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 152,56

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 110,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

126,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

159,85

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 45,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,31

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 256,67

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 14,75



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

220,82

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

262,78

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мальта 719,69

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 41,15

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

28,67

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

250,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 684,78

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 150,40

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,64

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 5,23

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 18,22

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 36,70

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 14,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,17



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 18,20

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 95,36

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 2,68

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 12,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 28,17

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 847,68

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 128,45

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 81,72

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 73,07

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 702,31

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

71,04

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 16,60

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 112,86

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

27,87



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

11,32

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 67,26

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 29,41

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 26,42

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 38,13

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

256,12

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

887,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

92,84

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,67

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,47

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 19,03

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 11,72

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,70

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

51,56



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

57,81

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 7,11

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 881,85

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 172,33

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 2 742,86

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 22,81

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,03

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 7 235,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,09

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

133,75

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 63,10

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 405,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 139,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 12,04



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 73,86

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Аргентина 51,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 254,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

36,90

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,22

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 319,71

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 135,66

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 209,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 895,49

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3 657,65

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 9,31

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 10,32

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

59,60



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Запорізька 

митниця ДФС

31,20

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 2,47

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 2,87

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 75,40

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

127,11

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

289,45

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

3 561,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

134,26

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

20 084,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

4 485,96

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

34,32

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 193,25

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 252,20

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 502,90



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 619,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,55

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

107,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

387,78

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 345,20

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

358,44

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 8,97

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Канада 423,23

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Канада 17,57

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Канада 255,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Канада 81,21

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 91,53

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,97

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,75



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,12

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

53,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

31,94

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Данія 325,10

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 83,43

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 16,43

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 34,06

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 56,95

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 226,01

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 36,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 261,47

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 432,91

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 61,60

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,45



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 59,16

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 93,65

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 270,70

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 162,45

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,86

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 179,17

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,40

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 364,27

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 4,66

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Індія 369,57

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Індія 75,83

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Індія 39,82

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Індія 7,39

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 991,65



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 169,57

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 20,73

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 269,27

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 003,92

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 66,22

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 56,76

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Японія 61,01

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Японія 81,87

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Японія 83,70

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Японія 93,46

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,62

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 594,76

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 135,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 49,29



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Польща 19,28

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Польща 56,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

28,96

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,32

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 43,48

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 135,67

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 28,77

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 40,37

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 156,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 37,23

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 192,57

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 37,75

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

86,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 560,00



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

50,67

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,28

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,92

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

80,61

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

196,75

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

634,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

500,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

619,33

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

204,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,61

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,86

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

143,33

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 299,67

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 94,92



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,39

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,01

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

214,07

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,13

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

50,28

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 445,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

162,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

354,55

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,56

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 60,64

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 95,83

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 772,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 76,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 720,00



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 61,75

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 67,61

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 102,51

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 343,75

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

809,46

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

21,96

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,84

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

235,35

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 260,80

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

340,21

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,64

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,15

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 390,38



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,36

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,97

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 62,79

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,78

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 35,04

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 257,81

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 47,09

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 3 370,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 91,23

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,46

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 185,80

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 134,67

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,23

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,29



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,68

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 32,13

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,40

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,92

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3 370,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

165,52

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

286,95

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 21,13

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 788,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,57

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 37,84

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 85,29

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3 327,27



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 354,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 41,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 143,07

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 201,70

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 216,07

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 548,33

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 77,86

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 1,11

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 4 860,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 128,95

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 349,13

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 15,97

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,13

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,42



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,04

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

180,30

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,71

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 264,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 695,73

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 165,33

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 388,20

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 494,52

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,62

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 254,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 75,01

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 71,82

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,36

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 119,50



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 26,95

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,30

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,30

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 131,54

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 49,41

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 8,63

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 28,27

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 167,39

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 8,84

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 630,98

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 201,25

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 7,78

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 296,23

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 26,98



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

35,94

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

765,92

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

230,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 196,86

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 460,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 485,98

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 622,48

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 1 412,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 1 025,56

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 65,97

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 861,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,04

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

103,33

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

512,75



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,64

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

297,06

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 7 100,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 223,02

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 45,85

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,26

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,80

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,82

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

326,32

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,40

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 635,56

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,42

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,33

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

234,20



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

458,24

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

104,13

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 18,27

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 93,55

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 103,51

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 12,43

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 28,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1 204,80

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 300,92

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,91

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 63,26

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,85

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 118,94

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 82,68



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,92

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 77,17

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,06

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 224,24

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,61

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,98

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,85

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,91

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,59

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

65,29

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 38,05

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 148,70

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 42,47



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 51,55

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 183,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 64,85

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 332,38

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 70,94

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 116,25

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 187,73

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 645,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,20

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 92,41

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 131,03

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 218,41

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

283,00



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

64,12

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

49,38

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

102,64

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

83,70

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 171,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 32,35

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 70,83

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 361,88

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 14,03

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 133,17

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 360,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

400,60

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 664,30

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Канада 36,95



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 200,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

209,63

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 9,71

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 40,87

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 36,35

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 4,58

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

179,90

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 246,40

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

8,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 102,62

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 171,28

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 320,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 424,92

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,43



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,12

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

192,02

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 53,47

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 82,34

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 9,65

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 205,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 13,90

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 3,49

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 466,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 714,17

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 153,78

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,52

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 64,65

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 40,60



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 221,73

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

120,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,41

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 090,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 127,86

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,80

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 575,25

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 47,03

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 690,35

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

48,13

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,52

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4 390,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

101,06

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 1 217,50



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Львівська 

митниця ДФС

63,57

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 18,40

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

186,01

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 7,97

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 23,75

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 17,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 35,70

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 295,60

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Угорщина 136,18

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 22,65

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 213,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 231,39

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 130,39

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

33,54



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

43 800,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

51,56

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

112,30

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,64

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

69,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

6,52

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,97

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

60,84

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 1 034,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,36

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 103,11

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 41,68

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 9,16

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 876,50



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

23 434,04

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 125,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,54

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 6 204,15

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 8 538,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 147,78

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

270,22

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,31

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

467,80

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 20,88

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,47

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

165,11

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 275,96

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 93,85



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 269,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 50,64

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

45 200,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 180,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 1 315,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 77,33

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 12,39

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 750,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 27,71

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Сумська 

митниця ДФС

Іспанія 66,90

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 40,60

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

9,57

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 158,36

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 52,52



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,62

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 3,27

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 98,03

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,90

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,23

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 411,71

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3 031,25

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3 051,56

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

8,88

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

62,91

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

1 920,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 76,60

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

101,44



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,11

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 14,82

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

148,75

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,87

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 51,92

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 14,61

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 11,91

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 88,38

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 22,93

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 198,07

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 18,75

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

61,01

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 11,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 191,57



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

2,88

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 0,98

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

43,58

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 97,36

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 87,71

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 20,89

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 1 956,58

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Черкаська 

митниця ДФС

115,58

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Черкаська 

митниця ДФС

3,21

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

185,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,18

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Румунія 4 152,00

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1 855,22



731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 997,50

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 8,04

731822 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші шайби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Словаччина 902,50

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,33

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,50

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

57,73

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 7,32

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,19

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 1,53

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 58,43

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

121,50

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 40,63

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 705,41

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

376,37



731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,47

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

310,67

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,08

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,59

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 41,25

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,15

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 82,92

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Франція 13,04

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,43

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 313,75

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,14

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

митниця ДФС

163,77

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 8,33

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,22



731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

229,75

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 104,50

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 129,41

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 1 176,65

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,53

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 223,98

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 3,96

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,94

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 2,00

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

49,50

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,26

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,78

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 247,72



731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 9,67

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 1,60

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 198,56

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 8,41

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,48

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 1,85

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 155,00

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 25,80

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,29

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

195,22

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

140,00

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 31,03

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 15,76

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 2,71



731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,24

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,14

731823 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: заклепки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 9,11

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

894,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 610,48

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,34

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 30,81

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Ірландiя 13,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,70

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 46,31

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

88,60



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 255,77

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,73

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

95,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 9,02

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 72,38

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,98

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,66

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,13

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

9,01

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,80

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 7,68



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

1 451,61

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

2,35

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 7,48

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 57,20

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 55,15

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 9,14

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 5,02

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 55,24

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 437,39

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,83

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 89,67



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,33

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,50

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 301,80

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 917,75

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 305,78

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 266,95

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,92

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Житомирська 

митниця ДФС

3,41

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 113,35

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Житомирська 

митниця ДФС

185,17

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Житомирська 

митниця ДФС

143,26



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Житомирська 

митниця ДФС

1 737,50

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

52,34

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 46,19

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 81,23

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 1,76

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 124,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

57,03

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Запорізька 

митниця ДФС

281,80

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,31

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 2,99

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 136,00



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,78

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Японія 36,66

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,25

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 38,99

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 139,39

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 258,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,66

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,42

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,25

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,94

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,36



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

116,25

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,73

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,61

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

157,24

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

146,53

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

3 119,03

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

4,24

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

3 475,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

3 250,22

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

15,42

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 178,83



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,09

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

260,59

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 16,95

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Канада 520,24

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Канада 58,27

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,31

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,27

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 144,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,60

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 47,00



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

53,60

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,89

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Франція 9,64

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Франція 721,88

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Франція 83,83

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Франція 18,67

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 51,78

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,31

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 171,16

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 14,49

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 44,57



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 48,39

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Індія 29,12

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Індія 29,50

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Індія 17,66

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 43,75

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 17,11

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 110,17

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 11,65

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,50

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,16

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,23



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,44

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,80

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 263,64

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 860,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 136,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 202,21

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 68,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,33

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 72,45

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,59

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,34



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 20,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 55,20

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 16,20

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 57,14

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 29,50

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 78,90

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,62

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,42

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 144,04

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 81,09

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 2 231,67



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 20,40

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 69,75

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 21,76

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,50

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,13

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 43,81

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 53,50

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 23,56

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 11,20

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,51

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 646,50



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 43,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

135,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

782,70

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 042,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,98

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,66

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

251,15

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,80

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,10

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

180,00



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

65,67

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

48,20

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

286,05

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

214,70

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

380,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,06

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

119,89

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,79

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,35

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

68,44



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 76,82

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

182,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,40

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 246,54

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

160,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 75,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 43,72

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,16

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 13,60

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Швейцарія 440,77



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 1 060,14

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

18,58

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 230,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,32

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 570,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,81

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 049,29

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

54,53

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 140,45

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 264,49

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 925,50



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 191,54

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 65,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,99

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 18,05

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 6,64

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 122,35

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,40

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 219,11

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 9,99

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 38,74

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 18,43



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 22,52

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 60,05

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 65,22

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 17,13

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 49,08

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,97

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,96

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 9,76

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 14,06

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,37

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Одеська 

митниця ДФС

3,24



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Одеська 

митниця ДФС

3,14

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 385,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 5 090,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Полтавська 

митниця ДФС

548,15

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Полтавська 

митниця ДФС

524,42

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Полтавська 

митниця ДФС

30 267,37

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,93

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 2 145,08

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 570,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,72

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

3,59



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,95

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,26

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 27,96

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Індія 132,94

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 104,75

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 15,14

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

60,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 145,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 118,04

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Тернопільська 

митниця ДФС

45,65

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 27,12



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 57,34

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,39

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,85

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,53

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 784,53

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 61,25

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 164,50

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 15,47

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

76,77

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Харківська 

митниця ДФС

3,11

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 32,06



731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

112,41

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Хмельницька 

митниця ДФС

4,31

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 11,44

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 66,24

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 20,26

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 65,00

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 14,83

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Чернівецька 

митниця ДФС

Швейцарія 995,35

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,36

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 285,06

731824 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: шпонки та 

шплінти:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 20,01



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,50

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 20,67

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,28

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

201,67

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,62

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 14,56

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,46

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 31,43

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 14,29

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 36,02

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 38,41

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 43,55

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 74,27



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

5,55

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 34,21

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 57,37

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,52

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 1,74

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 415,31

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 4,01

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

104,94

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

52,77

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,43

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 16,40

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 358,68

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1 744,33

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

731,00



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 534,48

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,90

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 9,35

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 42,27

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 27,29

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 190,83

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 30,86

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 63,23

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,08

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 33,75

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 34,99

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,24

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,43

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 131,76



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 610,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 927,78

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,48

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

54,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,47

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 144,29

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 24,96

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,85

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 13,30

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 37,58

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 770,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 36,18

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,22

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 154,61



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

111,40

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

149,67

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 025,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 54,69

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 90,86

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,92

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 737,42

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 34,64

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

33,28

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,11

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 7,38

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 461,25

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 681,58

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,92



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 75,31

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 083,94

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

21,93

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

326,25

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,65

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

159,24

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

152,54

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3 095,44

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

103,63

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 116,33

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 73,40

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 34,47

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,19

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 125,15



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,08

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 67,20

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 22,36

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Хорватія 5,75

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

32,70

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,36

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,20

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

128,84

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

152,10

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 287,41

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,33

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 16,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 22,60



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 170,83

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Сумська 

митниця ДФС

912,50

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 176,41

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,63

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 14,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 24,51

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,83

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

51,80

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

18,91

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

362,98

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,73

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,00

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 12,03



731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

15,07

731829 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи 

пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з 

чорних металів: вироби без різьби: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,85

731990 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки 

в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби 

для ручної роботи з чорних металів; англійські 

шпильки та інші шпильки з чорних металів, в 

іншому місці не зазначені: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2 223,29

731990 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки 

в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби 

для ручної роботи з чорних металів; англійські 

шпильки та інші шпильки з чорних металів, в 

іншому місці не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,80

731990 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки 

в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби 

для ручної роботи з чорних металів; англійські 

шпильки та інші шпильки з чорних металів, в 

іншому місці не зазначені: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 478,00

731990 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки 

в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби 

для ручної роботи з чорних металів; англійські 

шпильки та інші шпильки з чорних металів, в 

іншому місці не зазначені: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,32

731990 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки 

в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби 

для ручної роботи з чорних металів; англійські 

шпильки та інші шпильки з чорних металів, в 

іншому місці не зазначені: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словенія 31,86

731990 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки 

в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби 

для ручної роботи з чорних металів; англійські 

шпильки та інші шпильки з чорних металів, в 

іншому місці не зазначені: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,00

731990 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки 

в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби 

для ручної роботи з чорних металів; англійські 

шпильки та інші шпильки з чорних металів, в 

іншому місці не зазначені: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,16

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Волинська 

митниця ДФС

Індія 0,38

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,31

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,22

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,32



732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 1,76

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,27

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,87

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 7,23

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 6,07

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 36,85

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туніс 6,67

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 2,53

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

846,90

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

14,46

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 6,78

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 2,37

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Греція 2,52

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,41

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3,75

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Франція 9,10

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,44

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Японія 5,53

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,58

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 10,17

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 4,72

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 2,82

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 4,12

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,45

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,88

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,81



732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,45

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

15,11

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

8,29

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

митниця ДФС

15,06

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,09

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 6,88

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 13,59

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,42

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 4,15

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 2,86

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,14

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 1,65

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 2,86

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,55

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,17

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,53

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 204,54

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,58

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,65



732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,69

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,17

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,40

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 2,86

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,05

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,56

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 3,09

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,56

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,79

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 36,63

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 8,25

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,55

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,50

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Одеська 

митниця ДФС

13,05

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Одеська 

митниця ДФС

Бразілія 2,54

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,12

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,05

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,82

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 29,45

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 29,59

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,39

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,22

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 3,20

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,47

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 2,19



732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 1,04

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 1,79

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 4,16

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 3,37

732010 Пружини та листи для них з чорних металів: 

ресори листові та листи для них:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 2,67

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 3,73

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

80,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 167,48

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Вінницька 

митниця ДФС

Ізраїль 336,79

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,47

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,97

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,77

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,37

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

554,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 371,80

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 21,42

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 1,53

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 30,13

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 6,80

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 24,45

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 15,04

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,17

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 22,04

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 13,95



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

88,95

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,82

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 29,17

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

352,75

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,84

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 53,27

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 610,12

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 25,21

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 45,09

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Малайзія 4,05

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 28,36

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 24,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,52

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 97,69

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 7,98

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 1 463,18

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 674,73

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 645,75



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,88

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

443,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 31,86

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Житомирська 

митниця ДФС

179,44

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,61

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 48,26

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 111,13

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сербія 6,54

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 9,40

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 79,53

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 20,18

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 30,03

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 1,20

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 28,89

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,80

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Запорізька 

митниця ДФС

53,06

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,42

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 186,55

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,72

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Запорізька 

митниця ДФС

64,68

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Запорізька 

митниця ДФС

371,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 4,27

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 1,51

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1 229,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 14,14



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 222,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 94,13

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,49

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 204,55

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

116,67

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

220,30

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,57

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

369,05

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

130,27

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

255,38

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,38

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,55

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,13

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 989,33

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,26

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,16

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,13

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 15,99

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,79

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,75

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 13,16



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

29,60

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,47

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 36,14

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 76,93

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 8,34

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 89,01

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 140,05

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 145,33

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 490,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 29,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

89,76

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,40

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,34

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,01

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,90

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,14

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,05

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,85

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 105,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 462,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

110,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,69

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

150,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

110,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,51

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Данія 133,90



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 69,79

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 121,62

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 135,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 120,29

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 14,80

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 72,71

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

72,38

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

13,82

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

1 220,91

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

4 529,56

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

20,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 13,45

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 57,56

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 40,46

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,91

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

110,58

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

48,03

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,34

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,65

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,26

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

147,67

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 11,85

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 5,62

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 118,31

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,97

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 117,94

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,14



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 3,39

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 220,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 69,17

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 11,07

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Індія 187,81

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1 450,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Індія 4,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 53,85

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 218,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 169,15

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 314,08

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 361,11

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,87

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 99,67

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 88,91

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 21,12

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 48,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,18

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,19

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

107,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,98

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

8,17

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

127,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

70,70

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

33,66



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

35,33

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

521,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

106,95

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 2,45

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 5,49

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 367,78

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 15,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

660,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,34

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,14

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

94,41

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,31

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,69

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

32,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,02

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,30

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,38



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

29,27

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 47,17

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 854,08

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2 097,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 22,34

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 4 683,92

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 21,06

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 13,21

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 33,93

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,90

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 194,87

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,42

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,82

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Гонконг 12,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 30,73

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 108,48

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 17,60



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,42

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 143,60

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 31,37

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 32,15

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 76,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 373,85

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 093,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 89,13

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 540,22

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 18,74

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 153,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 23,81

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 11,19

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 1,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 43,18

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 400,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 1,40

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 24,23



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 5,07

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 136,08

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 585,75

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 820,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 405,71

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,44

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,33

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 61,52

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,93

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

152,46

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 670,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 641,17

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,84

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

769,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,42

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,14

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

402,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 666,67



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 203,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

232,67

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,72

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,94

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

220,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,01

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

216,84

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

680,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 460,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 476,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,18

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 24,85

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,82

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 26,57

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 851,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1 266,80

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,37

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,25



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,95

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 55,45

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,78

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 40,73

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,71

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 151,33

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,75

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,33

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 60,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,54

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 30,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 71,55

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 19,67

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 27,76

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 23,23

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,47

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 222,84

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,37



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 20,53

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 21,29

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,30

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,76

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 12,13

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 2,57

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 167,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 18,51

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 61,07

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

5,80

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,38

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,43

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 79,55

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 11,64

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 90,91

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

296,84

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,42

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 17,30



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 62,56

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 4,40

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 5,47

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 40,36

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,09

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 645,16

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

268,57

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,58

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

561,77

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 2 090,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

100,70

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 13,98

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,75

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,90

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

69,67

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 1 659,22

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 91,07

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 129,30

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 110,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 140,78

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 756,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 121,56

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,70

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4 887,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 506,44

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 3,55



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 131,98

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 344,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 610,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,83

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 1 162,31

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,14

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 35,24

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 11,44

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 29,52

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 6,82

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 358,33

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 26,92

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,22

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 62,80

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 8,96

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,63

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,89

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 19,17

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,12

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,92

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

367,67

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Австралія 5,12

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 5,78

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,18

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

13,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

1,07

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

11,57



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

11,16

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

11,79

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,40

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,45

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 93,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 28,70

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 259,60

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

142,95

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Полтавська 

митниця ДФС

942,61

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,84

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 227,77

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 14,27

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 23,63

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,66

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,69

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 20,10

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 792,87

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,87

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 75,11

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 3,74

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Португалія 160,79

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 183,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

233,82

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 25,72

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

33,62

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

5 475,56



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,15

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 2,69

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 397,65

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 800,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 10,05

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Ірландiя 7,19

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 52,70

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 570,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

56,78

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

2,32

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

169,19

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

77,52

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,66

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

58,93

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 4,33

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,38

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,87

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Данія 31,04

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,86

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 7,13

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 76,82

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 7,08

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 81,10

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 2,99

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 28,05

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1,93



732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 184,29

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 19 807,50

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,72

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,06

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,61

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 3,68

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Херсонська 

митниця ДФС

Швейцарія 245,97

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Швеція 4,95

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,55

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,32

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

837,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

333 000,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 6,99

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,25

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 25,62

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 8,29

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 64,82

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 29,01

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 3,60

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 3,19

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 5,01

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Черкаська 

митниця ДФС

1,16

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Черкаська 

митниця ДФС

43,99

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Чернігівська 

митниця ДФС

2 653,83

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 13,21

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1 230,00

732020 Пружини та листи для них з чорних металів: 

пружини спіральні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,88

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

23,00



732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 43,95

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

404,84

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

267,23

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 441,94

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,65

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 38,50

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 820,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,22

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,54

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

248,83

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

9,04

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 575,25

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 46,41

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

54,28

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,03

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 60,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,11

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 56,50

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 148,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 696,30

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 15,28

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,57

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 85,00



732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,01

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 21,57

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

130,85

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,67

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

126,76

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,06

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 274,80

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

270,04

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 97,27

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 14,73

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 305,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,37

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

647,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,71

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 330,33

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 65,84

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 114,35

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 14,82

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 208,24

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 296,28

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,50

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

73,99

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 26,34

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

222,00



732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 13,61

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

60,61

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 5,52

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 6,71

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 766,75

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 620,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 127,79

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 550,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

233,33

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12 830,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

863,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,85

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

96,54

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

199,71

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 248,33

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

219,57

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 176,10

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

140,54



732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,69

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

74,84

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,50

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

62,71

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

270,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

593,75

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 33,56

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,70

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,79

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

508,79

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 560,33

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,63

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,62

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,77

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 1 380,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 27,82

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 12,18

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,69



732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,15

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,07

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,10

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

167,22

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,92

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,55

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 186,06

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 340,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 144,29

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 107,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 657,86

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 82,63

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 43 485,71

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 396,70

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 85,08

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 71,25

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 130,50

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 57,66



732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 10,79

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 179,35

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 165,56

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 53,99

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10 295,74

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 189,41

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 40,33

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 23,16

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Аргентина 116,32

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 087,39

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 31,00

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 122,91

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,77

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,35

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1 834,19

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 25,48

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 463,58

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 17,20

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 413,33

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 616,67



732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 935,88

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 184,67

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 26,48

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 122,31

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 21,01

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 785,83

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 860,59

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 22 151,20

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 1,09

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 58,55

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 150,30

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

360,59

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

34,88

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,51

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

721,33

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 4,79

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

641,40

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 61,85

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,37

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Черкаська 

митниця ДФС

53,84

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Італiя 26,34

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,23

732090 Пружини та листи для них з чорних металів: 

інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 686,09



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,43

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,66

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 3,54

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,25

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

4,28



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 12,50

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 4,96

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 11,95

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 2,31

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 8,01



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,16

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 19,01

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,42

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

митниця ДФС

Франція 53,74

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,42



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,07

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 12,34

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,01

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,68



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,00

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 6,81

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 4,06

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,71

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 16,46



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 16,33

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10,91

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,31

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,60

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,58



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,08

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,13

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,65

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,70

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 18,14



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Миколаївська 

митниця ДФС

7,29

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,48

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,82

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,33

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,39



732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,09

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,43

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,93

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 11,50

732111 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, 

пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, 

які можна використовувати з котлами для 

центрального опалення), мангали, жаровні, 

пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні 

неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: прилади для 

приготування та підігрівання їжі: на газовому 

паливі або на газу та інших видах палива:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,41



732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,24

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 192,22

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 194,10

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,57

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 15,45

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,42



732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 89,32

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 8,62

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 7,28

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,26

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,10

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,15

732290 Радіатори для центрального опалення з 

неелектричним нагрівом та їх частини з чорних 

металів; нагрівачі повітря та розподілювачі 

нагрітого повітря (включаючи пристрої, що 

можуть подавати свіже або кондиційоване 

повітря), з неелектричним нагрівом, які мають 

вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх 

частини, з чорних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 187,37



732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 22,72

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,31

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,72

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,72

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 19,32

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,31

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 8,09

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 10,23

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,34

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,17

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,38

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,36

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,74

732410 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: раковини та 

умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) 

сталі:

Тернопільська 

митниця ДФС

30,80



732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 17,27

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

19,82

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 7,57

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,47

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,20

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,86

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,75

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 26,10

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 2,69

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 2,95

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,70

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Австрія 3,55

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 5,42

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,99

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 74,58

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,44

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,73

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,73



732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,74

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

308,44

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,79

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,80

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 33,01

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,71

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 65,36

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,48

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 21,10

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 22,01

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,80

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 2,44

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 1,96

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,93

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,40

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 22,43

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,50

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,07



732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 9,45

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,43

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,61

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,93

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,71

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,25

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,46

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,93

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,72

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,79

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 31,79

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,72

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,93

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,03

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,72

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,11

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,16

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 24,03



732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,14

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,83

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 171,02

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 4,30

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,72

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,50

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,71

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 6,42

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,61

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

53,04

732490 Обладнання санітарно-технічне та його 

частини з чорних металів: інші, включаючи 

частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,70

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,01

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 0,89

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,24

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

34,73

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,01

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,48

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,41

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,88

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2,82



732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,10

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,55

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,08

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 14,80

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Аргентина 25,33

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,04

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,13

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,36

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,59

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 1,52

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 2,72

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,18

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,10

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 1,35

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Сумська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,70

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Тернопільська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

732510 Інші вироби литі з чорних металів: з нековкого 

чавуну:

Тернопільська 

митниця ДФС

12,53

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 74,55

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 63,03

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 39 777,50

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 53,70

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

509,99

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 119,74



732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Китай 4,28

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

40,13

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Малайзія 12,45

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

30,80

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Польща 6 966,50

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 4,08

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,91

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,27

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 50,93

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,74

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 62,40

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,52

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 83,63

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,27

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 15,32

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,45

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,65

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,55

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 59,87

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 28,71

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 37,22

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 8,50

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 146,70



732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 369,68

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 32,28

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 75,47

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 15,02

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 222,65

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 134,19

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 16,71

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 97,33

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 51,00

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 41,10

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 196,97

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,50

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

173,64

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 11,63

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Швейцарія 27,59

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Одеська 

митниця ДФС

Франція 11,93

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Франція 86,97

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 155,88

732599 Інші вироби литі з чорних металів: інші: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 18,59

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 26,68

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 6,88

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,99

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 27,74

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

84,31



732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,30

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 103,03

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 159,77

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,60

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,20

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

74,35

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 253,50

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 73,52

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

42,62

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 237,18

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 24,72

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 8,53

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 20,27

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,02

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

99,79

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

435,09

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

25,97

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 20,27



732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 34,77

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Франція 28,83

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 134,64

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Аргентина 7,48

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,76

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,29

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,42

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2,30

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 16,76

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 245,50

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

1,41

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,91

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,89

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 8,99

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

70,04

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 20,50

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 6,65

732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,65



732619 Інші вироби з чорних металів: ковані або 

штампо-вані, але без подаль-шого 

оброблення: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

1,51

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Вінницька 

митниця ДФС

200,23

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 3,51

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Волинська 

митниця ДФС

Канада 10,95

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 464,80

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 5,14

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,53

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 878,00

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

57,25

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 18,60

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 53,47

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

18,91

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,92

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,37

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

136,48

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 000,26

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 4,29

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 1 294,14

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Житомирська 

митниця ДФС

Словаччина 5,35

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,99

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 025,58

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

12,93

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,22



732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

5,84

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

91,66

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,11

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 3,71

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 478,93

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 37,10

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 476,41

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,93

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,21

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 63,84

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,17

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 22,79

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 37,05

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 26,04

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,60

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 15,70

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 2,44

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 550,34

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,33

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,17



732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

204,32

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,93

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 102,66

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

223,86

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,49

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,05

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 76,19

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 2,07

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 5,81

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,91

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,37

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 5,47

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

79,06

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,11

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,01

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,14

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,91

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

115,25

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 7,60

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Тернопільська 

митниця ДФС

218,04

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,07

732620 Інші вироби з чорних металів: вироби з дроту, з 

чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 11,68

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 1,39



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 33,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 18,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

59,88

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 8,90

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 9,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 91,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 39,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 23,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Ірландiя 19,62

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

208,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Італiя 85,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Італiя 207,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Італiя 28,85

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Японія 55,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,15

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 186,73

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 127,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 149,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

110,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

55,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

1 515,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

17 259,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Австрія 57,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Австрія 140,01



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,97

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

84,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Китай 13,63

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Китай 33,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,26

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 4,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Волинська 

митниця ДФС

Італiя 13,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

32,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 174,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 116,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 85,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 169,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 7,68

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 65,53

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 26,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 13,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

11,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 114,25



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

167,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 60,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 1,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 68,68

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 26,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 54,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 51,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 16,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

70,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

103,62

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

45,38

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 28,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Хорватія 5,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

19,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 141,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 63,54



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 706,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 15,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 12,95

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 30,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 15 317,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 61,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 338,73

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 8,72

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 93,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Гонконг 70,63

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 3,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 119,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 34,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 102,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 282,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 24,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 4 953,41



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 46,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 26,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 29,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 268,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 89,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 231,99

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

279,88

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

238,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 353,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

260,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

305,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 210,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 50,79



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 21,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 35,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

304,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

129,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 5,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 159,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 17,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 65,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 42,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 43,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,77

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 20,00



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 27,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 28,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 697,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 27,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

56,26

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

363,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

75,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 105,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 68,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

60,77

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

1 285,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

192,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Австрія 3,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 132,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

394,53

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Китай 2,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Китай 6,92

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 4,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1 076,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 88,16

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 10,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Японія 1 332,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Японія 2 941,70

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,58



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Словаччина 5,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 3,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 12,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 5,16

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 30,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 188,77

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 13,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 61,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 25,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 98,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

126,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

996,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,97

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,80

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,98

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 4,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

200,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 222,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 21,21

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

0,90

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18 198,00



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

143,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 117,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 94,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 2 069,51

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 314,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 421,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 2,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 8,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

5,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

17,49

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

148,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

141,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 2,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 869,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6 581,70

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 562,99

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

34,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 294,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 2 220,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 168,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Франція 119,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 680,53

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,18



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

106,78

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 188,97

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

18,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

6,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

6,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Запорізька 

митниця ДФС

104,90

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 1,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 3,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

26,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 4,78

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 61,21

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 30,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,89

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

13,65

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

80,82

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

30,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

361,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

7 065,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Болгарія 21,85

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Йорданія 123,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Канада 31,10



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Канада 210,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Канада 36,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Канада 29,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Канада 83,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 4,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 18,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 4,95

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 2,38

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 3,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 4,62

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 29,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 42,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 5 240,62

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 87,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 7,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 11,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 58,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 4,12

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 22,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 80,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 153,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 5,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 3,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 3,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 14,52

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 17,21

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 71,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 276,15



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 375,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 128,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Гонконг 5,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Угорщина 9,38

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Угорщина 78,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Угорщина 7,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Угорщина 56,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 71,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 21 150,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 26,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 25,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 280,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 9,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 1 199,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 6,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 289,12

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 28,97

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 137,73

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 74,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 179,97

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 24,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 213,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Японія 65,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Японія 149,88



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

18,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

421,02

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

113,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

3,21

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

42,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

17 831,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

4 512,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

102,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

908,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

51,98

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

173,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Австрія 48,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Австрія 1,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Австрія 15,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Австрія 170,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Бельгія 333,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Бельгія 131,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Бразілія 260,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Бразілія 60,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Бразілія 17,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Бразілія 35,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 256,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,78



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

84,88

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,99

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

179,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

73,84

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Болгарія 22,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 45,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 28,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

5,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 199,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1 241,15

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 37,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 79,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 149,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 16,73

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

31,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

36,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

300,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

101,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,27

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,90



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

305,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,78

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

278,70

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,16

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 7,51

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 12,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

342,26

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Данія 59,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Данія 44,02

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Данія 254,70



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Данія 160,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Данія 14,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 69,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 42,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 6,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Франція 19,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Франція 21,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Франція 4,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Франція 50,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Франція 59,02

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Франція 3,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 83,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 224,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 36,84

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 27,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 64,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 83,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,92

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 46,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Японія 56,85

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Японія 85,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

56,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Латвія 39,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Литва 15,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Мексика 331,10



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Мексика 186,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Молдова 2,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 17,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 836,88

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 334,53

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Норвегія 138,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Польща 29,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Польща 4,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Португалія 65,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Румунія 63,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Словаччина 19,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Словаччина 25,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Словаччина 14,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Словенія 25,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 13,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 35,52

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 20,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 8,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 61,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 66,80

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 5,52

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 13,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 216,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 2 965,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 82,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 47,41



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 338,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 93,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 59,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,96

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 55,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 37,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 16,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,92

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

107,51

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

235,66



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

721,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

430,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

584,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

118,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

129,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 574,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,80

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

71,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

146,96

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,95

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

119,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 59,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 72,50



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 23,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 2 530,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 466,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 604,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 19,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7 847,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

72,77

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

35,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

76,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 116,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 14,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 30,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 17,00



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 343,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 113,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 58,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 29,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 130,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 121,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 90,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 4,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 42,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,63

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 139,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 157,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

34,82

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 12,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 22,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 25,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 12,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 7,99



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 112,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 34,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 545,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 80,82

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 701,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 322,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 340,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 9,92

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 74,90

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Токелау 107,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

40,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,21

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 25,68

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 47,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 272,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 81,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 20,05



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 3,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 58,85

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 61,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

8,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 21,95

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 20,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 165,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 33,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 20,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 199,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 152,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 9,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 75,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,78

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 596,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 40,25



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 51,65

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 254,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 68,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 105,97

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 55,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 43,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 993,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,73

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 947,80

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 150,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Гонконг 206,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 184,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 13,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 200,91



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 2,78

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 288,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 17,97

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 19,88

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 6,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 20,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 37,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 8,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 14,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 37,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 95,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

88,49

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

369,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

298,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

230,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,50



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,15

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,49

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 14,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 73,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,21

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 291,63

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 96,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 88,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 22,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3 604,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 852,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 1 917,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 59,99



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 30,27

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 346,51

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 409,88

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 39,89

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 68,95

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 61,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,53

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,70

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 86,95



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 985,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,96

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 82,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 792,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

265,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,89

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,98

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

35,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

90,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

29,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

640,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

59,02

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

42,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 5,89

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

221,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,30



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

403,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,95

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 47,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 33,53

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 40,89

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 48,38

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 475,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,72

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 434,92

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 26,98

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 3,99

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,02

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1 949,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 38,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 53,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 1 470,40



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 27,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 217,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 7,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 13,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 87,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 34,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 417,38

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 19,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,85

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 108,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 101,53

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 12,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 21,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 300,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 85,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 111,52

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 778,77



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 19,51

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 18,51

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 75,77

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 70,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 22,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 40,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 38,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

345,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

74,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,32



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

134,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

57,38

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

164,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

116,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

137,84

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 167,27

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 79,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Ірландiя 700,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 67,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 19,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 25,89



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 8,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 39,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 18,27

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 16,84

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

8,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

134,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

174,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

122,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

52,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

350,02

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

1 047,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

17,82

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

152,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

102,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

48,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

4,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

14,73



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

373,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

1 088,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

102,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

187,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 1,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 9,95

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 374,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 24,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 36,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 28,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 6,62

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 38,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 9,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 21,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 180,78

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 7,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 8,99

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 33,90



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 11,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 96,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 132,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 227,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 382,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 3,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 35,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,92

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,85

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 99,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 307,25



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 83,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 190,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 37,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 163,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

67,53

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

80,82

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 205,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 252,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 187,62

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 25,12

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 71,26

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 3,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 3,92

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Аргентина 16,12

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

196,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

89,34



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

556,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Канада 60,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 131,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 36,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Данія 4,96

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Франція 65,96

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 11,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 16 470,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 19,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Індія 5,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 80,38

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 2,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Японія 64,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Мексика 218,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Нідерланди 9,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словаччина 107,62

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словенія 7,26

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Іспанія 282,67



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,28

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бразілія 43,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Луганська 

митниця ДФС

Німеччина 3 380,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 18,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Румунія 11,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Словенія 37,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 9,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 175,52

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швеція 249,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швеція 9,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швеція 180,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швеція 2,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швеція 143,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 82,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 717,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 21,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 238,80

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 19,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 24,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Україна 15,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

108,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

885,91

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,63

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

484,70



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

263,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

104,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,98

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

427,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

428,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

412,92

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,96

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Данія 3,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Данія 1,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Данія 4,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Данія 407,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 273,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 16,90

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Франція 48,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Франція 269,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 9,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 25,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 492,90

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 73,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 77,52

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 25,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 321,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 4,03



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Індія 59,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Індія 30,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Індія 13,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Індія 5,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1 246,27

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Японія 144,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,21

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Латвія 6,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 205,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,27

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

23,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

43,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

1,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

12,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

25,26

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Австрія 18,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Австрія 1 085,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 17,77

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 6,97

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,89

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

74,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,65

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 18,89



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 26,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 54,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 52,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 30,70

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,73

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 291,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 29,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 741,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

81,84

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

148,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

459,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 14,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 11,82

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14 860,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 40,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 63,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 4,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 2,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 30,76

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 36,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 13,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 14,12

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,95



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

34,63

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 75,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

140,98

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,21

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 8,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Польща 72,63

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 12,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,85

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,94

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,62

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

31,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Австрія 40,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,42

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

182,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

781,41

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

160,81

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 24,09

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,60



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 111,39

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 113,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 8,93

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,60

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 159,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 3,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Індія 33,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Італiя 13,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Японія 101,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Одеська 

митниця ДФС

Польща 349,30

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

634,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,63

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

69,47

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

79,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

15,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

1 712,69

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

290,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,68

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Данія 50,96

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Франція 109,45

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Франція 27,95

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 15,18

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 702,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 3,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 162,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,10



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Словаччина 186,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Полтавська 

митниця ДФС

17,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

5,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 5,68

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 68,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,72

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

64,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Китай 21,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

160,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Франція 348,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 22,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 76,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Індія 63,02

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 38,89

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 18,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Японія 50,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 92,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Польща 4,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Португалія 332,72

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 250,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 18,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 34,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 54,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 104,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 4,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

63,35



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

238,70

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 71,78

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

1 181,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

291,14

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 89,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 8,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 2,20

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Італiя 2,56

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Італiя 935,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Італiя 439,99

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

46,07

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Сумська 

митниця ДФС

Італiя 30,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

21,25

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

268,11

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

13,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

178,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Аргентина 41,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

45,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 2,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 1 143,67

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 9,02

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

81,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Данія 1 619,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Франція 134,03

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 47,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 90,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 506,22



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 2,17

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 569,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 3,57

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,68

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 42,44

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Туреччина 51,08

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 113,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

72,88

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

398,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 5,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 10,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

73,26

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 92,80

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

87,74

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

3,01

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

24,27

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

255,79

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,98

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

210,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

255,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 14,87

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 56,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Словенія 20,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,81



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,31

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Латвія 1,86

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Японія 82,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 10,54

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 440,38

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3 134,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 5,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Індія 1,52

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 977,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 18,89

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,80

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

58,65

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Франція 159,37

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 12,80

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 87,19

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 10 023,46

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 50,05

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

112,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

92,33

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,32

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Китай 92,59

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Китай 6,65

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 10,30



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Гонконг 300,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 14,06

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 92,34

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

100,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 8,24

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,13

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 5,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 3,58

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 20,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 18,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Австрія 11,40

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Норвегія 20,04

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 3,43

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 23,64

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 54,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 62,48

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 847,36

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Данія 2 272,50

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Китай 391,10

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,31



732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Черкаська 

митниця ДФС

82,29

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 19,98

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 2,23

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 3,55

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернівецька 

митниця ДФС

Швейцарія 1 156,71

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,66

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

8,75

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1 212,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 8 817,22

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 8,35

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Словенія 2,00

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

11,83

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,61

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 12,15

732690 Інші вироби з чорних металів: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 0,79

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Волинська 

митниця ДФС

Ірландiя 66,69

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,66

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1 359,53

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

205,01

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

262,28

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

252,23

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

609,22

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 39,58

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 50,19



741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

16,41

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 290,81

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

666,44

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

322,56

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 7,50

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 42,89

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 10 374,55

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 80,65

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,10

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7 440,00

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 1 216,05

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Індія 136,90

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 50,10

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 133,52

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Італiя 51,36

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Японія 613,28

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Японія 248,22

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Швеція 124,52

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

99,42

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,07

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Бразілія 263,08

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

238,29

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Білорусь 24,28

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 10,47

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Франція 420,19

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 117,73



741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 41,53

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 41,96

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 209,45

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,80

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 29,77

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

120,24

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 12,34

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 31,35

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 30,10

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 231,08

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 518,31

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,71

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 1 747,57

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,48

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 49,38

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 263,64

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 37,09

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

35,21

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 76,60



741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 55,87

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 595,00

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 670,00

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

21,84

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

264,07

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

954,56

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

29,06

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 521,94

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,89

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 59,91

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 17,69

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,93

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,72

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

195,73

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

31,56

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

69,17

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 16,07

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,91

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Львівська 

митниця ДФС

Італiя 53,51



741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 9,02

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 22,83

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

34,70

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 56,24

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 604,00

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 24,34

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Одеська 

митниця ДФС

Італiя 259,40

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 3,99

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Одеська 

митниця ДФС

211,14

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Франція 274,59

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 290,83

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 3 080,00

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 96,77

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 107,28

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 26,03

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 214,00

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,90

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

39,09

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

66,50

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

80,10

741999 Інші вироби мідні: інші: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

67,51

800700 Інші вироби олов’яні: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 392,35

800700 Інші вироби олов’яні: Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,12

800700 Інші вироби олов’яні: Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,16

800700 Інші вироби олов’яні: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,33

810199 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи 

відходи та брухт: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 97,14

810199 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи 

відходи та брухт: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 85,68



810199 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи 

відходи та брухт: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 142,44

810199 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи 

відходи та брухт: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 53,75

810199 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи 

відходи та брухт: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

275,52

810199 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи 

відходи та брухт: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 110,31

810199 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи 

відходи та брухт: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 57,87

810600 Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи 

та брухт:

Київська 

митниця ДФС

31,83

810820 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: титан необроблений; порошки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 16,32

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 78,59

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

14,18

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

46,02

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Київська 

митниця ДФС

3 666,56

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 45,40

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 264,96

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Київська 

митниця ДФС

2 779,82

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 167,67

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

35,33

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та 

брухт: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

18,33

811100 Марганець та вироби з марганцю, включаючи 

відходи та брухт:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 3,05

811100 Марганець та вироби з марганцю, включаючи 

відходи та брухт:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 162,64

811221 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній 

(кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а 

також вироби з цих металів, включаючи 

відходи та брухт: хром: необроблений; 

порошки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

9,41

811221 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній 

(кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а 

також вироби з цих металів, включаючи 

відходи та брухт: хром: необроблений; 

порошки:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,57



811221 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній 

(кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а 

також вироби з цих металів, включаючи 

відходи та брухт: хром: необроблений; 

порошки:

Київська 

митниця ДФС

56,45

811221 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній 

(кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а 

також вироби з цих металів, включаючи 

відходи та брухт: хром: необроблений; 

порошки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,56

811221 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній 

(кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а 

також вироби з цих металів, включаючи 

відходи та брухт: хром: необроблений; 

порошки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,00

811299 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній 

(кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а 

також вироби з цих металів, включаючи 

відходи та брухт: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

32,35

811300 Металокераміка і вироби з металокераміки, 

включаючи відходи та брухт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 92,19

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

5,92

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 106,31

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 152,31

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 20,63

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 64,10

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,78

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 66,51

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 47,23



820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,00

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

81,83

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 140,75

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 74,12

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 107,79

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 104,69

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

147,79

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 6,49

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 33,70

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,79

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 109,76

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 79,02

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

152,80

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 51,68



820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,04

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 84,63

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 281,60

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 45,72

820299 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок 

(включаючи полотна для поздовжнього 

різання, для прорізування пазів та беззубчасті 

полотна): інші полотна для пилок: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,68

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,68

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 26,53

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 44,00

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 3,21

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,58

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,15



820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 47,19

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,85

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 47,19

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,80

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,52

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,74

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,13

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,04

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 97,72

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словенія 9,86

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,76



820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 14,07

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,36

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,32

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,58

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,52

820412 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи 

гайкові та динамометричні ключі, крім 

воротків); змінні головки для гайкових ключів з 

ручками або без них: ручні гайкові ключі та 

гайковерти: розвідні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,69

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,12

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Волинська 

митниця ДФС

27,15

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 956,16



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,00

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 28,82

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

102,69

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 2,75

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 7,87

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,50

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,68



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 95,52

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 5,99

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,64

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 58,78

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 10,48

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,00

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 407,55



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 45,12

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

675,89

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 166,00

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 230,29

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 48,53

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

79,07

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 30,42



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 20,63

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 96,14

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 79,46

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 457,18

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,84

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,80

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

3 082,00



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

66,05

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

9 198,72

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,35

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,98

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,77

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,51

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

168,32



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

101,33

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,75

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 27,61

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 9,52

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 3,93

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 9,86

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,66



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

906,23

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6 992,92

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 56,89

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,97

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,14

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 33,60

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,81



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,87

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 170,42

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,18

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,30

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,66

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,86

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

359,06



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,24

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

480,32

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,01

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

110,98

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,34

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 46,70

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 197,29



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 63,48

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 66,69

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 56,19

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 34,47

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,68

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ізраїль 348,00

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 19,84



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 15,91

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 72,23

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 19,82

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 55,21

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 3 602,00

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

164,38

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

254,67



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 20,57

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 12,87

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 4,55

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,54

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 82,72

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 140,64

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 95,89



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 20,23

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 57,33

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

31,93

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

36,61

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

29,79

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,88

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,40



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,87

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

642,50

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

407,13

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 7,95

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,40

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

82,73

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,83



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,57

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словенія 27,51

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 6,87

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

828,89

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,00

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 632,99

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,17



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,45

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,33

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

77,17

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,34

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

546,57

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 616,78

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Львівська 

митниця ДФС

295,06



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Одеська 

митниця ДФС

0,79

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,58

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 364,08

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Полтавська 

митниця ДФС

13,83

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

74,20

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 67,76

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 39,18



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,11

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 3 764,57

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 13,96

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,55

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

67,75

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

49,90

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 15,66



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

125,18

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

35,30

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,81

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 5,26

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,55

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,46

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 23,93



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,08

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 9,61

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 2,56

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,13

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 7,17

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,71

820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,32



820559 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші інструменти ручні 

(включаючи алмазні склорізи): інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 153,97

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Вінницька 

митниця ДФС

121,28

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 37,77

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

26,41

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 91,86

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

Китай 74,88



820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,51

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

1 925,35

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

4 803,29

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,91

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 75,50

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 8,61



820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,33

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

митниця ДФС

7 077,96

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 12,83

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 030,00

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,80

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,66



820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 269,38

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 544,25

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 222,77

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,98

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 406,00

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 76,24



820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,16

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,40

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,69

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,38

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,54

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52



820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 80,39

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,51

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словенія 24,91

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Львівська 

митниця ДФС

236,50

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 6,12

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,06



820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,92

820590 Інструменти ручні (включаючи алмазні 

склорізи), що в іншому місці не зазначені; 

лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні 

інструменти, крім приладдя або частин 

верстатів; ковадла; горна переносні; 

шліфувальні круги з опорними рамами, ручним 

або ножним приводом: інші, включаючи набори 

виробів з двох або більше підпозицій даної 

товарної позиції:

Чернігівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

169,94

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 13,23

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 631,33

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

16,24



820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

43,87

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 16,80

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,49

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,75

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

584,26



820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

154,94

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

55,67

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

54,95

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

114,90

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,50



820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 215,62

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,27

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,77

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

183,21

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,74



820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 112,39

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 60,06

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

37,65

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 32,79

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

391,88



820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,54

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 114,72

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,67

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,64

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 16,30



820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 37,33

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 484,28

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

25,59

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 282,60

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,67



820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 18,30

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 45,08

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 17,31

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Полтавська 

митниця ДФС

464,66

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Полтавська 

митниця ДФС

236,15



820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Полтавська 

митниця ДФС

320,69

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,81

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

289,27

820719 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструмент для 

буріння скельних порід або ґрунтів: інші, 

включаючи частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,06

820720 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: фільєри для 

волочіння або екструзії металів:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

464,59



820720 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: фільєри для 

волочіння або екструзії металів:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 435,40

820720 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: фільєри для 

волочіння або екструзії металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 1 110,60

820720 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: фільєри для 

волочіння або екструзії металів:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,43

820720 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: фільєри для 

волочіння або екструзії металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 2 030,41

820720 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: фільєри для 

волочіння або екструзії металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 1 618,88



820720 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: фільєри для 

волочіння або екструзії металів:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 64,26

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Вінницька 

митниця ДФС

Франція 747,81

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 51,08

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 60,58

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

399,78



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 616,30

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 7,74

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 808,34

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 16 635,00

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 10,68



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 801,93

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 43,84

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 39,51

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

134,42

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 20,15



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

митниця ДФС

Польща 35,00

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 938,88

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

45,46

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 132,56

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 41,21



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 784,14

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 395,17

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,52

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,70

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

143,70



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

53,74

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 666,20

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 99,63

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 194,75

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 45,09



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 109,96

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 31,01

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 2 201,67

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 026,66

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 19,92



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 3 575,29

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

45,82

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 21,06

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 026,50

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 297,15



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 32,41

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 194,50

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 207,19

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 542,87

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 59,18



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Сумська 

митниця ДФС

Японія 5 376,30

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 257,76

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

104,85

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 247,90

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 1 903,91



820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 3 853,00

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 80,03

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 88,00

820730 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

пресування, штампування або вирубування:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 3,60

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 990,00



820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 197,69

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 509,54

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 149,71

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 508,75

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 124,40



820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 190,19

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 287,02

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 132,12

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

288,27

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 103,58



820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 75,47

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 154,50

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 472,55

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 604,06

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Житомирська 

митниця ДФС

Швеція 951,54



820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,55

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2 289,06

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

митниця ДФС

Індія 598,33

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,04

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

154,87



820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7 186,36

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 150,83

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 1 579,71

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 4 333,14

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

205,33



820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3 775,50

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 105,14

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,51

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

673,82

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

111,66



820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4 083,85

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

525,07

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 240,32

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Харківська 

митниця ДФС

305,94

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,51



820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

89,75

820740 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 552,37

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 14,33

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,51

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 249,79



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 32,10

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 203,34

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 48,67

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

614,36

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 129,46



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 241,27

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ірландiя 5 796,00

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 152,19

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австралія 1 232,50

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 104,41



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 455,68

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

45,09

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 175,00

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

238,57

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1 406,57



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 387,14

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 211,39

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 156,17

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 356,25

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 335,42



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 478,00

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 1 036,72

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 998,82

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 438,46

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,12



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 142,65

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Запорізька 

митниця ДФС

Бразілія 592,81

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 4,98

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 703,45

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Японія 210,83



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

308,52

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 141,03

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 52,89

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,70

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,30



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Китай 132,50

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Китай 939,46

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,78

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,28

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

88,69



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 246,51

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,86

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 390,77

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

109,86

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 070,55



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 11,98

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,11

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

53,07

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 136,27



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

222,14

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

300,86

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

126,86

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 601,25

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 844,75

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,96

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,57

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,73



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,81

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,33

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,33

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,17

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,98



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,12

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,89

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,54

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 343,41

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 40,88



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 1 722,40

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,30

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,93

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 238,09

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,47



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,75

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 56,31

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 88,20

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 16,45

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 344,96



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 36,12

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 15,04

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 887,78

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

53,44

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 000,25



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,84

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 034,00

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

278,22

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 26,94

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 571,19



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 20,98

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 170,59

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 10,73

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 34,72

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 182,87



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 26,36

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 112,58

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 390,71

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 334,44

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

239,20



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Литва 906,21

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

69,79

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,52

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

150,41

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

298,00



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 278,81

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2 467,56

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

443,76

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,50

820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,74



820750 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

свердління, крім інструментів для буріння 

скельних порід:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 6,40

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 5 495,72

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 622,22

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 283,61

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 307,84



820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 5 447,50

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 229,06

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 197,44

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 306,25

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 917,36



820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 591,33

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

156,87

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

176,97

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,90

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 545,67



820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 130,71

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5 200,50

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 953,43

820760 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

розточування та протягування:

Харківська 

митниця ДФС

252,76

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

378,33



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 114,77

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4 638,14

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 796,39

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

323,01

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

244,17



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 1 250,52

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

910,92

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 184,80

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 276,26

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 213,72



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 33,71

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

165,37

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

452,81

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

813,50

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 171,15



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 471,97

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 354,18

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 394,07

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 464,50

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ірландiя 231,60



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ірландiя 154,34

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 358,73

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 955,40

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 604,17

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 209,11



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 60,78

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 162,78

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 155,07

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 1 006,87

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 567,17



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

170,44

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 348,96

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Данія 844,51

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 332,16

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 90,71



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 9,37

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 40,55

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 213,39

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 934,38

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 413,87



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 656,13

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 193,42

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 359,68

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 189,83

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 116,46



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

46,77

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,53

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 102,05

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,62

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Канада 330,49



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Греція 373,00

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,59

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

832,86

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 266,12

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 321,10



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 188,62

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 462,66

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

398,17

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 337,32

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 411,11



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 124,05

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

475,01

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

479,31

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 597,76

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 421,48



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 568,10

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 84,89

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 186,60

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

167,28

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

318,72



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

294,48

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

39,07

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 45,34

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,73

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 578,54



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 1 234,50

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

148,81

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

393,99



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Київська 

міська 

митниця ДФС

177,43

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

632,33

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 81,92

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 606,88

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,76



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 148,26

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 2 524,09

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

139,41

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

734,77

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

398,53



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

175,61

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

277,42

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

171,94

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

472,23

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

450,72



820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

Ізраїль 363,44

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 334,36

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 13,28

820770 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

фрезерування:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,50

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 768,66



820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 544,42

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 723,00

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 409,96

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 128,92

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

21,62



820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 21,65

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

116,88

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

90,00

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

307,02

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 837,33



820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 296,45

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,11

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Запорізька 

митниця ДФС

Болгарія 524,28

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 233,25

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

71,45



820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 142,49

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

890,43

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3 184,04

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 60,15

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 273,70



820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

901,20

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 712,83

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ізраїль 281,55

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ірландiя 2 029,42

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 216,70



820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 202,60

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 1 291,14

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

686,72

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Японія 117,68

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 119,22



820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 638,00

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 1 901,10

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 104,62

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

111,69

820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,24



820780 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інструменти для 

токарного оброблення:

Чернігівська 

митниця ДФС

727,90

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 7,54

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,41

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Вінницька 

митниця ДФС

Франція 172,78

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 55,50



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

326,69

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 276,04

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,50

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

74,43

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,50



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 309,46

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,62

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 383,54

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 1 924,34

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 31,64



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Запорізька 

митниця ДФС

Ірландiя 569,06

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4 479,63

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,89

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 114,13

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,57



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,96

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,83

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,93

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,37

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,72



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

49,63

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

34,71

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,96

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 290,55

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,71



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 19,36

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 82,47

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,29

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 021,33

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 10,56



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 213,68

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 120,76

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 41,23

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 52,38

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 97,66



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,95

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

101,86

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,29

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,94

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 207,24



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 72,61

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

974,00

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 150,31

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 19,09

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,27



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

311,33

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

38,32

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

479,91

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

6 796,06

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

2 513,12



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 81,13

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,56

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

68,88

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,24

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,52



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,54

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,83

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,68

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,50

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,36



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,54

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

37,85

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

561,31

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

142,47

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,15



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

92,52

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

78,11

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словенія 118,04

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

83,41

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 20,69



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 548,12

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 207,82

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 18,61

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,44

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Ірландiя 186,43



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 279,67

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 47,57

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,86

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,07

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

163,71



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 14,15

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,82

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,39

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,51

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,92



820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,84

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,38

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 7 209,33

820790 Інструменти змінні для ручних знарядь, з 

механічним приводом чи без нього або для 

верстатів (наприклад, для пресування, 

штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, 

токарної обробки або загвинчування), 

включаючи фільєри для волочіння або 

пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: інші інструменти 

змінні:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

154,38

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Вінницька 

митниця ДФС

Швейцарія 285,95

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 430,85

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 1 213,94

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 1 238,12

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 321,00



820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

93,12

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

400,06

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 140,06

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 155,72

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 286,51

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 149,13

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

288,39

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1 396,50

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 93,17

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 112,96

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 1 076,18

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 1 639,54

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2 658,63

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 4 044,00

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 953,59

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 1 172,29

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 319,73

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

2 436,25



820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

716,00

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

316,82

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Люксембург 350,01

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

60,51

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

2 845,33

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Донецька 

митниця ДФС

Австрія 3 162,82

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 1 368,16

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

54,40

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 504,48

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

240,53

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

202,07

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 241,89

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 1 197,33

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 7 826,67

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 114,02

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3 390,23

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Індія 755,42

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 880,80



820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Японія 953,31

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

833,66

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

311,21

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 925,36

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 5 752,33

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1 299,29

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

820,66

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 171,19

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

503,02

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

митниця ДФС

257,21

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 444,08

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 530,54

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 312,35

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

360,44

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 574,81

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

53,28

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 79,94

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Люксембург 393,08



820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

621,47

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 191,60

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 317,86

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2 654,42

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

224,54

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

179,42

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2 180,37

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 662,01

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 711,08

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 358,74

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 360,52

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ізраїль 930,21

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Японія 1 168,29

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 1 058,74

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 96,18

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Харківська 

митниця ДФС

888,78

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Харківська 

митниця ДФС

437,04

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2 466,17



820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 661,14

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 477,54

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 275,98

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

393,70

820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні 

вироби для інструментів, не встановлені на 

них, з металокераміки:

Харківська 

митниця ДФС

Ізраїль 987,01

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 12,31

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,06

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 14,30

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,52

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 4,95

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,77

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,58

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,48

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,66

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,74

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,01

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 8,28

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 27,86

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 29,00

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 21,49

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 33,20



821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,73

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,41

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,50

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,23

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,15

821210 Бритви та леза до них (включаючи штабові 

заготівки для лез): бритви:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 64,02

821510 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: набори, які 

містять принаймні один виріб, покритий 

дорогоцінним металом гальванічним способом:

Київська 

митниця ДФС

Китай 79,67

821510 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: набори, які 

містять принаймні один виріб, покритий 

дорогоцінним металом гальванічним способом:

Київська 

митниця ДФС

Індія 8,57

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 18,74

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,17

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,15

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,80

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,19

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 74,37

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,90



821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

митниця ДФС

Індія 7,46

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 85,12

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 10,88

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,57

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,63

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,44

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,37

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,48

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 53,33

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 59,90

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,03

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,00



821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,30

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,88

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 16,64

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 36,20

821520 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші набори:

Рівненська 

митниця ДФС

Індія 21,71

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,19

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 2,69

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 99,83

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 27,00

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

29,76

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

19,01

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,54

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 91,24



821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,81

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 5,20

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 19,50

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 6,00

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 33,49

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,98

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 37,50

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 125,98

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,35

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,08

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,81

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,13

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,54



821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,26

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,79

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,05

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 19,54

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 21,07

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,78

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 11,75

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 42,00

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,01

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,33

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,88

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,90

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 6,40

821599 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, 

щипчики для цукру та аналогічні посуд і 

прибори кухонні або столові: інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Індія 39,25



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Волинська 

митниця ДФС

Канада 54,58

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

221,24

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 12,65

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 179,48

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 590,93

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 7,34

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,86



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 17,76

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

552,40

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 52,27

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,42

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 67,13

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 67,50

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 43,76



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 143,04

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сербія 160,24

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 73,84

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 844,82

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 128,51

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 70,68

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 94,78



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

79,90

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 80,55

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

63,83

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 57,96

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 158,50

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 271,81

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,97



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 41,36

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 79,25

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 84,85

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 47,62

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 80,82

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 78,17

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,55



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

291,74

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

44,95

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

75,51

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 78,07

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

50,21

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,90

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Японія 75,92



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 36,96

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 60,58

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 341,45

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 117,41

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 140,42

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 65,92

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 86,99



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

146,41

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 256,88

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

77,67

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,14

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,21

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 126,65

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,62



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,60

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 11,97

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

142,77

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

115,54

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

155,01

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 59,43



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 185,37

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 36,30

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,94

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 22,80

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

99,92

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

78,91

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

120,69



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

156,98

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

254,63

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

110,11

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

123,89

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 74,20

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 66,88

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 3,45



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 299,58

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,51

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,70

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 22,02

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 12,63

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 110,48

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,64



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 66,38

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,53

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,48

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,17

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,33

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

43,36

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

96,91



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

109,09

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 172,09

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 22,19

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 89,33

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 92,93

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 218,52

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 139,85



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,16

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 137,37

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 117,49

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 66,59

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 32,39

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,89

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 137,41



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 83,33

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 82,73

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 84,88

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 3,44

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,82

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,69

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,94



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 342,32

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 178,25

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 249,71

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 59,46

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 554,84

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 177,82

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 185,85



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 45,90

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,40

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 46,36

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 241,72

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 21,81

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 14,41

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,00



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 54,15

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,95

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 1 222,28

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 327,61

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 15,50

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Одеська 

митниця ДФС

24,89

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Одеська 

митниця ДФС

27,57



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Одеська 

митниця ДФС

27,52

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Одеська 

митниця ДФС

86,10

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Полтавська 

митниця ДФС

3,13

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

60,13

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 50,46

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 36,15

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 105,21



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 31,61

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,84

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,82

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,88

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 8,06

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 149,19

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 58,11



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,13

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 10,90

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,31

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

2,13

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 48,89

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 4,93

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,13



830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

41,74

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 7,07

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 39,67

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 4,67

830120 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: замки, що 

використовуються у моторних транспортних 

засобах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,28

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 746,50

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 38,33

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Житомирська 

митниця ДФС

Бельгія 24,98

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 39,83

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,30

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,72

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 12,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 219,22

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

49,80



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

7 290,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 426,67

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

6 506,04

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,37

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

77,98

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,19

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Греція 22,56

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 9,50



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,91

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,14

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 5,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,99

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 12,72

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 103,60

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 173,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,14

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,14



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 366,79

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,22

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,13

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

73,91

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,17

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

152,63

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,03

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 23,26

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 25,12



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 4,06

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 3,44

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 40,40

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 48,30

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 250,94

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,74

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

митниця ДФС

14 372,84

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,91

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 199,37



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 209,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 93,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 27,64

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 26,21

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 303,37

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 12,98

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 69,05

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,39

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 8,74



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 84,81

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 78,71

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 65,88

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 18,89

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,62

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,18

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,83

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,53

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

53,62



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,50

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

60,52

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,56

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 130,20

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,46

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,64

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,15

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,14



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,28

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,36

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,15

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 16,17

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 10,90

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

107,24

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

306,16

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

50,57



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

103,09

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

212,46

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 127,35

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 85,95

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 19,70

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 73,20

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,94

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 40,67

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,37



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 154,89

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 2,19

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 28,40

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 177,28

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 15,74

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 226,62

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 9,83

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,19

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 15,24



830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 562,37

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,13

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,66

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Харківська 

митниця ДФС

3,13

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,48

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,13

830140 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: інші замки:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 4,98

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,49



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,02

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Аргентина 90,67

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 578,00

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,43

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

374,63

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 400,01

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 112,50

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 114,50

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 991,00



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 185,99

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 4,27

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

88,50

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

46,67

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

8 483,60

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

21 088,67

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 32,64

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,41

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,90

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,20

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,37

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,13

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 79,95

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 41,08

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 51,20

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 91,40

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 24,87



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 20,71

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 47,59

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 257,83

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,89

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 90,25

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 20,79

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 89,66

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 394,00

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 358,96



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 268,80

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,14

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,18

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

митниця ДФС

263,31

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

34,53

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,65

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,50

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 216,33

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 35,43



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 50,21

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 218,88

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 158,47

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 124,18

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 27,06

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 14,30

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,63

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,97

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,60



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,07

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 12,04

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,48

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 256,58

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 26,64

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 54,63

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 349,09

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 43,07

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 37,73



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,95

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 11,24

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 24,05

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,22

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,03

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 26,87

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 20,27

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 187,50

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,97



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,64

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,88

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

156,49

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,44

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 406,22

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,28

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,20

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,54

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,90



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,22

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,23

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 23,72

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 30,35

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,98

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 8,36

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 83,57

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 52,03

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 16,55



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 198,58

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Одеська 

митниця ДФС

14,00

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Одеська 

митниця ДФС

13,60

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Одеська 

митниця ДФС

15,11

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Полтавська 

митниця ДФС

9,87

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 6,16

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Словенія 49,93

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 42,84

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 537,89



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Португалія 134,17

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 14,19

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

132,94

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,10

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 12,76

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,14

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,12

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,83

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,91



830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,13

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 49,61

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 16,71

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

19,95

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 18,46

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 13,38

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 108,60

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

29,94

830160 Замки висячі і врізні (такі, що замикаються 

ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 

недорогоцінних металів; засувки та рами із 

засувками, об’єднані із замками, з 

недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з 

недорогоцінних металів: частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 6,67



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Волинська 

митниця ДФС

34,80

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 31,67

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 9,02

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,03



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 6,01

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,05

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,11

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 59,50



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Житомирська 

митниця ДФС

Бельгія 5,86

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,15

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 45,83

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 4,67



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,54

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,15

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Польща 31,53

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 21,19



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 18,74

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 26,01

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 65,57

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 21,93



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 23,75

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,26

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,76

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

806,50



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Японія 44,96

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 16,39

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 102,08

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 38,33



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 141,72

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 10,45

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Індія 8,66

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 42,67



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,23

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,19

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

2 111,50

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

2 388,45



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 250,73

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,83

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

80,75

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Греція 90,30

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 10,91

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Китай 381,46



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,54

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,77

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,55

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

37,18



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Польща 22,90

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

42,08

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Польща 55,03

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

митниця ДФС

Польща 23,97



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

448,00

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

47,76

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

168,03

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 10,07



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 7,76

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,77

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

43,75

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,76



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,27

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,16

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,87



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,27

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,15

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,89

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 275,10



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,37

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,90

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,40

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,84



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 4,76

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 41,13

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,58

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 35,83



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,42

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 50,78

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 30,04

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 15,06



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 135,11

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 17,69

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 30,80

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,93



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 4,94

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,38

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,12

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Індія 16,86



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

36,13

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 21,22

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 4,24

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

99,88



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 10,94

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,82

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 8,72

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,02



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,56

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 21,64

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 58,04

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 16,73



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 1,30

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 13,80

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 9,31

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 8,42



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 9,96

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 35,94

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 10,13

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,57



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,08

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,05

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Одеська 

митниця ДФС

7,02

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Одеська 

митниця ДФС

6,98



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Одеська 

митниця ДФС

6,14

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 4,00

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

129,87

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 40,88



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Рівненська 

митниця ДФС

9,58

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 3,14

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 1 050,00

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,15



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,10

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 111,76

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,14

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,57



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 12,63

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,30

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,73



830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 7,22

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 5,23

830210 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: завіси:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,06

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 25,35



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Вінницька 

митниця ДФС

Словаччина 79,17

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 67,05

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 91,21

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 201,54



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 57,92

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 111,40

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Волинська 

митниця ДФС

35,57

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Волинська 

митниця ДФС

38,10



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 99,67

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 9,43

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,61

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,80



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 1 200,75

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,07

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

3,04

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 39,00



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 102,40

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 123,24

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 115,73

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 122,58



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 89,49

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

12,56

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

172,57

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

177,33



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,16

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 102,40

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Житомирська 

митниця ДФС

51,10

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 155,10



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 113,95

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,33

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 34,16

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 70,29



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,97

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 25,42

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 50,66

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 63,08



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 155,04

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 33,58

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 59,13

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

925,06



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 382,25

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 12,81

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 48,68

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 45,98



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 14,66

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 80,45

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

51 070,83

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 3,96



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Канада 44,17

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 44,22

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37,78

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,21



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,71

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 86,19

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,96

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,46



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,51

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,29

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

48,42

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Франція 35,13



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Франція 44,74

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 110,98

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 173,58

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 86,78



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 97,14

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,02

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 536,44

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 90,72



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Індія 173,75

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 78,59

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 58,64

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 14,32



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 24,88

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,64

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Японія 83,89

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Японія 68,32



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,04

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,15

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Польща 26,69

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,36



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 27,15

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 393,09

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 68,89

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 28,60



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,59

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,14

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,79

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78,07



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

139,87

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

1 795,71

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

2 039,50

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Аргентина 29,19



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 270,94

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 51,63

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 104,00

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

148,07



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

808,98

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,10



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

95,93

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 7,46

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Греція 224,99

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 8,29



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 32,30

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 206,34

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 51,74

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

49,26



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,44

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

54,85

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,44

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 140,55



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 57,60

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 24,06

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 18,24

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 42,33



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 12,56

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 13,89

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 15,11

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 120,33



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 587,45

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,10

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,15

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,94



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,50

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

71,07

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

49,96

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,49



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,28

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 545,24

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,04

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

11,58



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

61,29

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 119,42

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

653,25

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

868,46



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

796,10

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 358,87

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 24,63

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 50,37



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,88

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,54

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

383,18

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,89



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

130,86

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,48

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,71

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 6,83



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 64,54

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 107,42

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 136,81

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,74



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,88

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,93

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 313,18

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 85,66



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 56,60

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 66,80

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,75

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 128,49



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 146,25

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,02

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 45,90

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 10,97



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 14,39

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 246,05

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 20,05

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,80



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,57

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 89,25

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 54,23

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,16



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 77,04

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 16,69

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 163,26

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 130,00



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 58,77

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 3,45

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 50,73

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 66,44



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 49,64

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 27,18

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 428,02

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 15,44



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 263,19

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 85,54

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 81,21

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 78,78



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 3,49

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 502,82

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 4,73

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 23,25



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 3,60

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,56

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

484,32

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,40



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Норвегія 22,78

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,87

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 11,24

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 329,97



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 354,00

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 7,27

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 9,64

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 12,25



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 263,09

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 761,12

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,33

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 28,65



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 305,35

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 29,95

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 22,11

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

446,55



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

84,70

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 264,79

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 13,32

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 32,58



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 8,04

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 46,30

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,25

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 20,13



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 175,24

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

422,92

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 14,54

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 23,01



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,06

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,36

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 21,49

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,70



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

30,27

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

3,28

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 33,28

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 156,10



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,76

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 65,51

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 54,98

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 18,76



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 79,20

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 5,44

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 106,60

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,64



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 53,55

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

112,10

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,46

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,16



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,14

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,13

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,76

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,28



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 19 289,54

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

838,64

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1 349,53

830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Чернігівська 

митниця ДФС

Угорщина 309,69



830220 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: ролики:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 100,00

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 17,25

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,45

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Канада 28,28



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 74,78

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

51,00

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 65,51

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 18,47



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 64,31

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Філіппіни 116,00

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 64,70

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 65,29



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 42,99

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 29,80

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

47,53

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,56



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

19,08

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

109,56

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 24,19

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,25



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,50

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,02

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

30,33

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Хорватія 5,88



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 69,13

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 53,78

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 40,79

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 10,26



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 10,66

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,26

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,35

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,68



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 8,17

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 44,32

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 21,14

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

43,05



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сербія 49,24

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 29,28

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 35,32

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 16,77



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 77,36

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 22,37

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

58,37

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 55,79



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 23,54

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 24,29

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 18,76

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 5,96



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 98,20

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

68,72

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 67,34

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 33,94



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 97,17

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 12,25

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 209,13

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 843,67



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Люксембург 81,00

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 67,57

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 41,24

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Запорізька 

митниця ДФС

44,33



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,67

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,18

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,12

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

28,10



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

27,59

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 17,61

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 63,83

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 104,36



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 119,75

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

124,22

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,62

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 36,64

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 6,76

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Канада 59,53

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Канада 102,42



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 84,18

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,39

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,10

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,19



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,62

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,13

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

312,22

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

51,51



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 22,16

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,42

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 21,57

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 365,85



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,64

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 29,58

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 27,24

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 28,36



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,29

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,81

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 83,92

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 66,77



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 12,20

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

94,67

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,50

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,40



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 115,29

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 20,75

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 76,59

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 15,14



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 3,17

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 21,54

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 12,09

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,01



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,42

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 142,54

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,42

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 61,75



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 238,14

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 54,81

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 16,95

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 41,46



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,10

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

175,72

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

42,66

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Литва 23,43



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 90,85

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,75

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,35

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,56



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 20,25

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 29,34

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 13,10

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 30,08



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 11,99

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 8,03

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 243,50

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 15,01



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 138,90

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 32,02

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,32

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,22



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 14,37

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 415,00

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 22,50

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 3,37



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 43,16

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 26,90

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 35,91

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 24,19



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 20,53

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 15,98

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 16,13

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 24,19



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 69,33

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 393,33

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 14,10

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 21,77



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 36,14

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,33

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 10,90

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,63



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 8,01

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Україна 24,32

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

37,23

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

29,51



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 11,72

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,92

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,53

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,79



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 118,88

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 223,42

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 72,41

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,64



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,61

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 56,87

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 145,50

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 16,29



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 77,32

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 276,54

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 61,67

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 50,82



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 43,54

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 3,44

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

144,29

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,80



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,90

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,69

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,44

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 39,08



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 9,23

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,24

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 20,14

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 46,64



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 15,67

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 116,89

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 196,17

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 56,91



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 10,24

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 101,82

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 94,98

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 31,75



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,17

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,43

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,17

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 22,75



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 122,28

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 64,40

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 31,73

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 32,23



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 109,00

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 79,56

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 13,95

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 30,41



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 10,74

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 20,43

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 18,47

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 182,91



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 17,95

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 9,32

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 28,33

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 186,29



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,23

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,67

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,04

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,33



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

135,26

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,83

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

96,82

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

31,14



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

45,31

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,18

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,86

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

778,00



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,31

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,12

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

126,25

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

338,39



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

37,30

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

20,97

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

135,74

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 128,88



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 57,10

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 17,48

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,38

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,94



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,57

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

146,34

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

177,08

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,94



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 5,39

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 49,21

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,89

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 93,65



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 80,41

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3 240,00

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,30

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,26



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,89

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 144,11

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,14

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 37,28



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 89,25

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,17

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 124,53

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,38



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 105,00

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,06

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,97

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

772,50



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,17

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,95

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,27

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

258,76



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,45

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

33,40

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 19,34

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 25,20



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 54,84

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 28,59

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 86,43

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 9,96



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 71,65

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 67,56

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,33

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,11



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,80

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 76,60

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,42

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,31



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 135,21

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,10

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 9,33

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 15,90



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 36,03

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 12,52

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 16,90

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 10,21



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 352,31

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 277,57

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,10

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 142,17



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

5,20

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 8,12

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 666,36

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

66,16



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,59

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 89,52

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 17,73

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 373,11



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 781,96

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,92

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,58

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 7,38



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 4,18

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 92,71

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 11,34



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 14,34

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 15,71

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Одеська 

митниця ДФС

91,53

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Одеська 

митниця ДФС

8,75



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

364,75

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Одеська 

митниця ДФС

9,60

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Одеська 

митниця ДФС

9,56

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Полтавська 

митниця ДФС

3,17



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Полтавська 

митниця ДФС

100,38

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Полтавська 

митниця ДФС

6,90

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 85,20

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,88



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,91

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 37,64

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 44,01

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 102,99



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 42,88

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 12,81

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 14,71

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 20,92



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 25,40

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 38,81

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 68,08

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 59,91



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 55,06

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 16,68

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 55,04

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,95



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,93

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

2,46

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 3,38

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,18



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,13

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 18,13

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,30

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

15,99



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 13,28

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 9,18

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 5,58

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 5,01



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 35,54

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 8,79

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 42,40

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,34



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,47

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,93

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,76

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,93



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,87

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,33

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 7,75

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Черкаська 

митниця ДФС

74,35



830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 3,14

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Черкаська 

митниця ДФС

2,50

830230 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для 

автотранс-портних засобів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,19

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 7,74



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,00

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 7,68

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 46,56

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,00



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

325,52

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 6,26

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 4,22

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,18



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 5,01

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,00

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 13,61

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 9,80



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,68

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,00

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,52



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,34

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,88

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 4,35

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,11



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,61

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,22

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,65

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Греція 9,58



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 3,87

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,34

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,62

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,50



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,47

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,98

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 14,41

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 24,31



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 52,02

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 19,80

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,13

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Польща 5,50



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

40,44

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,55

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 61,25

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,14



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 15,47

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,00

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,92

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,69



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,15

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,16

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 9,14

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 22,98



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 4,83

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 7,12

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 21,05

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 16,95



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 35,55

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 17,93

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 32,42

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,31



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,10

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 50,66

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 119,20

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 13,80



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,76

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,15

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,65

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,58



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,61

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,06

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 27,09

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 27,27



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,60

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 4,51

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 6,70

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 12,96



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,12

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 13,25

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 3,71

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 14,44



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 3,65

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 111,35

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 7,89

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 29,52



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 4,74

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 9,84

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 4,03

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 5,11



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 36,02

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,45

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,26

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,67



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,40

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,33

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,20

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,01



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,42

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,17

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 13,79



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 18,11

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,94

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,97

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,61



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,51

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,32

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,10

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,21



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

124,10

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,28

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,58

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 1,66



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 46,59

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,66

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,70

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,00



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 4,35

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,70

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,57

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 122,56



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Польща 46,08

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,84

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 11,10

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 11,65



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 2,53

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,06

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,68

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 8,05



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 6,00

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,15

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 80,68

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 8,66



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 7,94

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

1,02

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,03

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,82



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 10,95

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,45

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,54

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 148,16



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,62

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,77

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,40

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 84,41

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,22

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,13

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,56



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 6,29

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 104,23

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,36

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,15



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,30

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 4,77

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 1,63

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,02



830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,74

830241 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: для 

використання у будівлях:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,88

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Волинська 

митниця ДФС

23,25

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,53



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 5,24

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,59

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 5,30

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,22



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,40

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,16

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 3,20

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,92



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 5,01

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,04

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 7,16

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 6,00



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 2,73

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 14,15

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,81

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 4,54



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

2 110,77

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

2 305,10

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,43

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,16

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,17

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,97



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,71

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,48

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,02

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,66



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,14

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,13

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,17

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

4 500,90



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

митниця ДФС

197 420,00

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 10,85

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 19,31

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,12



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,63

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 32,46

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 3,23

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,48



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,95

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 54,01

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 20,14

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,04



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,17

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,39

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,37

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,00



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,69

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,45

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,24

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,00



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,45

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,72

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,77

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,26



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,71

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,73

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 5,44

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 8,63



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,13

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,30

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 30,95

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 17,36



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 18,55

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,64

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 4,18

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 6,21



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 8,60

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 18,41

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,89

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 16,88



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,38

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,93

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 24,00

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,14



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 36,50

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 3,22

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 3,85

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,43



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,45

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 9,25

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 5,32

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 6,59



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 20,18

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 3,47

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,35

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 6,22



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,56

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

41,38

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,17

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Уругвай 25,47



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Гонконг 10,46

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 10,68

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 13,77

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 12,35



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 5,98

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 12,00

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 10,90

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 71,96



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 12,79

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,66

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 12,92

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 19,28



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 18,45

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 6,60

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 8,81

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 8,38



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,18

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,47

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Рівненська 

митниця ДФС

Бельгія 2,94

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 4,10



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 4,10

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 18,87

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 3,05

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,13



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,13

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,43

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 4,50

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 4,50



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,72

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 21,34

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 8,49

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 8,83



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 3,76

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 26,09

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 5,30

830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 4,80



830242 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, 

для меблів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,68

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 131,71

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,46

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Бельгія 7,93



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 44,67

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

304,81

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 8,30

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 40,28



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 22,56

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 22,81

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 26,40

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

90,61



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 13,91

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Туреччина 28,13

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

120,04

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,75



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 51,76

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 108,66

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 579,46

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,62



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 14,36

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,89

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

133,59

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,30



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

68,10

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,50

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,75

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

147,31



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 4,96

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 4,37

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 23,75

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 19,87



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 141,53

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 37,14

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 10,98

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,32



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Бельгія 16,74

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 4,02

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,75

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 47,56



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

429,35

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 23,10

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 77,37



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 154,01

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 4,71

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 9,09

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 15,99



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 45,92

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 5,49

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 102,26

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,94



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 225,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

520,50

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

252,92

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

11,22



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

112,48

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

959,94

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 110,34

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 2 822,32



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Малайзія 81,02

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 561,41

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 3,06

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 21,38



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 215,06

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 33,03

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,05

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,90



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,22

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,78

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,61



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,74

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,90

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 249,62

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 78,46



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 4,39

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 68,22

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 16,67

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 50,58



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 111,89

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 94,69

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 13,45

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 125,46



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 292,63

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,25

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 190,76

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 89,43



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 9,49

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 26,24

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 37,58

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

34,90



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

20,05

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

5 506,27

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

5,71

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

98,82



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 630,04

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

267,27

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

47,10

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 5,47



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 18,03

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 41,88

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,13

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,14



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 158,70

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,82

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 96,54

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,52



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 52,47

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 44,02

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,97

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,32



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 80,86

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 47,38

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,39

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,33



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,30

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,57

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,55

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 107,87



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,43

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

34,28

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,09

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,28



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 9,78

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 89,10

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 155,43

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 60,48



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 88,20

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 41,15

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,59

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 65,94



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 61,39

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 27,03

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,65

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16 516,00



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 22,24

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 68,70

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 13,07

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 40,16



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 19,03

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 587,58

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,96

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 344,70



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 54,73

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 92,91

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 17,82

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 850,18



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7 001,67

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 37,42

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 110,42

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 500,39



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 84,39

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 60,41

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 89,59

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

93,51



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 184,67

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 8,86

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

210,58

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4 185,00



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,95

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

98,08

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,11

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,78



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,30

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,53

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,49

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,97



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 84,12

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 24,19

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 36,49

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 26,69



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 457,44

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,08

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 17,33

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 312,92



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 28,50

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 21,76

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 115,97

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 27,45



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,03

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 71,08

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,74

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 8,57



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 42,04

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 43,78

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 19,67

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,83



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 16,98

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 8,51

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 3,41

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 83,03



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 43,54

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 15,52

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3 203,50

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 490,98



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 14,74

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 48,10

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 169,73

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 83,78



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,13

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,26

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,89

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

175,95



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,77

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 87,49

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,35

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,29



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 52,61

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 123,11

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,78

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 101,00



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,32

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,97

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,65

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,27



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,02

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 172,62

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,43

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 76,87



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 51,69

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,33

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 53,86

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,26



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

45,46

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

220,96

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,63

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

212,42



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

54,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,51

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

86,24

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,45



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,37

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,77

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

133,81

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,28



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

110,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 37,50

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 150,89

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 75,32



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 32,85

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 44,16

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 105,78

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 13,00



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 13,41

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 92,79

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 20,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 32,88



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 16,20

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,60

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 71,98

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,55



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 143,31

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10,28

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 25,81

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 395,45



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10,25

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3 155,07

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 992,65

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 58,58



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 104,95

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 127,45

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 54,35

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 834,00



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 26,90

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 549,21

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

67,75

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

70,72



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,16

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,57

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,85

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,47



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,65

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 4,35

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 54,23

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 132,76



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 178,44

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 277,60

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 15,89

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 135,88



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 77,92

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,58

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 48,50

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 92,13



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,30

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 304,23

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,03

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 76,54



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 14,66

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 403,61

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 20,61

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 56,87



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 13,32

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 128,60

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 33,10

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 85,25



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

101,98

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

196,91

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

152,31

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

24,69



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

351,56

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

332,71

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 466,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

420,77



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 53,83

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 53,24

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 195,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 27,74



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 30,94

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 145,39

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 39,43

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,16



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,21

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,84

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,95

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,17



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,13

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,63

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

37,91



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

130,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

332,32

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,28

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,35



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

207,11

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,85

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,19

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,73



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,37

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,53

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

138,21

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 59,69



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

42,80

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,58

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Німеччина 12,55

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,15



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,49

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 25,13

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 8,08

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,64



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,60

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 329,83

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

662,76

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 774,29



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 78,87

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 89,89

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,77

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 81,53



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 189,72

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 14,40

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 106,05

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 14,38



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,28

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 520,39

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

434,15

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

478,72



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,92

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

11,33

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

5,08

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 19,31



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 10,91

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

225,36

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,82

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

222,00



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 739,84

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 162,86

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,43

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Канада 62,56



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 127,57

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,95

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 14,65

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,30



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

98,33

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,85

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 14,59

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 62,19



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

149,80

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 13,54

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,32

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 20,15



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

205,00

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

3,80

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

22,76

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 78,37



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 32,58

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 10,42

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,48

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 137,32



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

62,52

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

64,22

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,59

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 28,27



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 269,29

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 245,37

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 50,71

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1 184,17



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Ірландiя 911,20

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 4,27

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 105,89

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 787,58



830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,27

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 1,75

830249 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: інша арматура 

кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2,55

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 12,31



830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,24

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,14

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 8,57

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,64



830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 598,30

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 19,64

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

митниця ДФС

65,28

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,39



830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сінгапур 13,44

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,60

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 160,45

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 80,16



830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,21

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 54,29

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,77

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,40



830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,42

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,94

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,54

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

68,88



830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,36

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 25,41

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 124,33

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 165,95



830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 37,46

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,34

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 24,15

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 18,78



830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

830260 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні 

вироби з недорогоцінних металів, що 

використовуються для меблів, дверей, сходів, 

вікон, віконниць, у кузовах транспортних 

засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, 

скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, 

вішалки для одягу, капелюхів, підставки та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів; 

ролики з арматурою з недорогоцінних металів; 

замикальні пристрої для автоматичних дверей 

з недорогоцінних металів: автоматичні 

пристрої для зачинення дверей:

Чернігівська 

митниця ДФС

3,45

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 32,10

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,66

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,77

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,60

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 6,01



830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,76

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 6,84

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,23

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,10

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 6,79

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 4,68

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,69

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи 

двері та секції для банківських сховищ, 

шухляди, призначені виключно для зберігання 

грошей і документів, та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,75

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

15,39

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 322,10

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 45,26

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 301,50

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,39



830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 33,05

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Житомирська 

митниця ДФС

174,20

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 66,45

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

150,20

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,75

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

168,95

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 69,10

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,48

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,29

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 9,88

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 78,39

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 105,50

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,96

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,68

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Канада 117,26

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 37,96

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,07

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 9,21

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 297,03

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,73

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 101,20

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 164,08

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,56



830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

551,43

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

88,36

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 704,71

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

371,56

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,43

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,67

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

112,19

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,23

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,52

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

90,95

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 267,50

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 143,15

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 91,88

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,68

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 48,37

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 76,05

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 354,17

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 11,05



830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 108,95

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,24

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 14,49

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 77,29

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Одеська 

митниця ДФС

Хорватія 56,29

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,82

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

71,58

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,12

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 181,57

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,34

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,68

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 1,78

830710 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з чорних металів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,52

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 45,25

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 20,56

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

252,05

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

138,48

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

6 518,80

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 77,33

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

221,76

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

153,36

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,30



830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 435,15

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 315,84

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 105,72

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 179,06

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 145,92

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

130,01

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 38,20

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 61,27

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,57

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 144,08

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 76,04

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,18

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 176,05

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 170,32

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 35,09

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 460,53

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 102,95

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 228,82



830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 131,95

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 123,46

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 17,73

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,30

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,70

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,18

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Одеська 

митниця ДФС

13,69

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Одеська 

митниця ДФС

13,40

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Одеська 

митниця ДФС

13,88

830790 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з 

фітингами або без них: з інших недорогоцінних 

металів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 6,48

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 7,09

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

400,22

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

44,17

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 6,28



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 970,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 30,18

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,48

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,71

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 21,90

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

130,09

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,12

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,80

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 20,35



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,92

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 43,70

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 132,13

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 139,14

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 57,09

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 322,46

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 56,37

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 7,73



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 131,50

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

56,18

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 64,93

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 81,70

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 165,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 116,43

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,80

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 17,88

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 110,17



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,12

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 539,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 9,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 21,33

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 76,28

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

153,06

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

29,76

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

499,42



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 4,04

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

56,14

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 259,93

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 370,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 98,94

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 118,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 143,67

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,98

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 108,42



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 101,51

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 25,61

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 26,49

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,10

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 26,63

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,55

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

129,50

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,88

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,74



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

429,17

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

63,07

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

14,35

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

16,17

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

6 908,40

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 140,15

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

153,64

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,47

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,79



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 11,57

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 25,11

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 170,67

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,05

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 44,27

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 288,91

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,02

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4 316,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 136,80



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 502,80

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 249,29

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 85,60

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,78

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

59,29

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 385,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

974,50

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,47

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,74



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

89,96

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

226,62

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,78

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,85

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 218,36

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 106,09

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,76

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,75

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,95



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 65,74

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 75,45

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 80,13

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 433,66

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 39,70

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 35,47

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 226,98

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 47,57

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 158,46



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 329,38

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 23,93

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 42,73

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 89,65

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 35,82

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 65,07

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 15,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 179,50

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,33



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 13,41

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,40

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 77,19

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 31,25

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 95,67

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

184,60

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 60,67

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Індія 3,44

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 34,92



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Бельгія 26,43

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Польща 4,32

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 36,80

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 14,48

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Перу 2,60

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,14

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 24,08

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 159,39

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

733,00



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,27

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

118,99

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,17

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

3,86

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Молдова 11,93

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 119,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,98

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 43,29

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Бельгія 56,25



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,29

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 171,25

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 19,78

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 124,75

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 25,06

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 10,46

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 6,74

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 46,98

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 5,01



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

0,98

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 102,39

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 49,49

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,31

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 18,03

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,00

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 79,43

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 35,57

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,00



830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,75

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,27

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 13,69

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

3,26

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 120,69

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи 

корончасті пробки і ковпачки, що 

загвинчуються, та пробки з пристроєм для 

розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні 

пристрої з недорого-цінних металів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Португалія 12,30

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 2,34



831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,72

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 1,65

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 346,23

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 67,80

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 1,52



831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,46

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 1,96

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

13,62

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 303,57

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 4,72



831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 19,09

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1,72

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 1,85

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 7,18

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ірландiя 13,88



831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

192,20

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,99

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 8,67

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 1,09

831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індонезія 34,75



831110 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: електроди з покриттям для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 40,50

831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,88

831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,89

831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,54

831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 67,72



831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,10

831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,70

831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 11,26

831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,32

831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,28



831120 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та 

аналогічні вироби з недорогоцінних металів 

або карбідів металів, з покриттям або 

наповненням флюсовим матеріалом, для 

паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, 

зварювання або осадження металів чи карбідів 

металів; дріт і прутки із спеченого порошку з 

недорогоцінних металів, для металізації 

напиленням: дріт електродний для 

електродугового зварювання з недорогоцінних 

металів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 1,28


